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Περίληψη
Το νέο είδος Παγκόσμιου Ιστού που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο
προκαλεί το ενδιαφέρον όλων των επιστημονικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων
ανεξαιρέτως. Στο νέο Ιστό θα μπορούν όλες οι κοινότητες να δηλώνουν ρητά και επίσημα το
πεδίο ενασχόλησής τους, με τρόπο κατανοητό από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γεγονός
που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης της υπάρχουσας γνώσης και
ανάπτυξης νέων συνεργασιών και προηγμένων υπηρεσιών. Η κοινή αποδοχή του οράματος
για έναν Παγκόσμιο Ιστό που θα βασίζεται στη σημασιολογία των όρων και η ύπαρξη των
δύο βασικότερων τεχνολογιών (Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων, γλώσσα XML) για την
υλοποίησή του, οδήγησαν στη ραγδαία ανάπτυξη εργαλείων και νέων τεχνολογιών.
Η αρχειακή κοινότητα δεν μπορεί να μείνει εκτός των εξελίξεων, παρά τις εγγενείς
δυσκολίες που διακρίνουν τη φύση των αρχείων και την αρχειακή εργασία. Η επιθυμία για
παροχή προηγμένων υπηρεσιών που βασίζονται στο Σημασιολογικό Ιστό, αποτέλεσε το
έναυσμα για την παρούσα εργασία, όπου γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών στο πεδίο της Αρχειονομίας με την ανάπτυξη μίας πρωτότυπης εφαρμογής, η
οποία ονομάστηκε ΙΑΝΟΣ.
Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του Σημασιολογικού Ιστού και της επιστήμης της
Αρχειονομίας, καθώς και ο τρόπος που τα εργαλεία και οι τεχνολογίες του νέου Ιστού
μπορούν να αξιοποιηθούν στο αρχειονομικό πεδίο. Μέσα από τη μοντελοποίηση των
διαδικασιών της αρχειακής διαχείρισης και την ανάπτυξη της εφαρμογής ΙΑΝΟΣ, που είναι
εστιασμένη στη διαδικασία της αρχειακής περιγραφής, εξάγονται συμπεράσματα τόσο για τις
ανάγκες της αρχειακής περιγραφής, όσο και για το μέλλον της Αρχειονομίας στα πλαίσια του
Σημασιολογικού Ιστού.
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Abstract
The reality and the strengths of a new World Wide Web, that is still under development,
stimulate all the scientific and business communities’ interest. This emerging Web will
provide all these communities with the opportunity to declare explicitly their activity area, in
a machine-understandable way. In fact it will provide them -and their computing systems toowith a common vocabulary of communication and cooperation, generating new knowledge
and advanced services possibilities. The archival community aspires after new and advanced
services based on these Semantic Web capabilities. The aim of this paper is to exploit the new
Semantic Web technologies in the archival science field, through the development of a
prototype system, called JANUS.
Basic Semantic Web and Archival Science principles are presented, to elucidate how the
tools and the emerging Semantic technologies can be used in favor of archival goals. The
thorough presentation of the JANUS application and the whole modelling process of archival
management lead to interesting conclusions about the Archival Description’s prerequisites
and the Archival Science’s future in the prospective Semantic Web world.
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Πρόλογος
Η Πολιτισμική Πληροφορική, της οποίας κύριο αντικείμενο είναι οι εφαρμογές της
Πληροφορικής στο χώρο του Πολιτισμού, αποτελεί ένα νέο και εξελισσόμενο τομέα, από τον
οποίο δε θα μπορούσαν να λείψουν οι αρχειακές εφαρμογές. Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της
Πληροφορικής, κυρίως μετά την παρουσίαση του Σημασιολογικού Ιστού, έδωσαν ώθηση
στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα μπορούν να ολοκληρώνονται με το νέο Παγκόσμιο
Ιστό. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης του
Σημασιολογικού Ιστού για τις ανάγκες της Αρχειονομίας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε
πρακτικό επίπεδο με την ανάπτυξη της εφαρμογής ΙΑΝΟΣ.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου κρίθηκε απαραίτητο στα πρώτα δύο κεφάλαια να
παρουσιαστεί ο Σημασιολογικός Ιστός, οι δυνατότητες και ένα από τα βασικά του στοιχεία, οι
οντολογίες, όπως επίσης και να επεξηγηθούν βασικές έννοιες και σύγχρονες διαθέσιμες
τεχνολογίες της Αρχειονομίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τεχνολογίες ανάπτυξης του Σημασιολογικού Ιστού,
οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορες επιστημονικές κοινότητες, όπως αυτή
της Επιστήμης της Πληροφόρησης, στην οποία ανήκει και η Αρχειονομία. Γίνεται αναφορά
στις γλώσσες οντολογιών, στις μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων και στις Υπηρεσίες Ιστού.
Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η εφαρμογή ΙΑΝΟΣ, και συγκεκριμένα το μοντέλο
και οι τεχνολογίες στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή της, ο τρόπος λειτουργίας της και οι
δυνατότητες που αυτή προσφέρει.
Η εργασία καταλήγει με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχειονομίας και το πώς αυτές
μπορούν να ικανοποιηθούν από τις δυνατότητες του Σημασιολογικού Ιστού. Οι απαιτήσεις
αυτές φαίνεται τελικά να καθορίζουν και τη μελλοντική έρευνα σχετικά με το θέμα.
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1. RDF Model-Semantic Web
1 . 1 Ση μ ασ ι ο λ ο γ ι κ ό ς Ισ τ ός – S e m an t ic W e b
Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) πρωτοπαρουσιάστηκε μόλις το 2001 με το
γνωστό άρθρο του Berners-Lee 1 . Ο νέος Ιστός -πολύ διαφορετικός από το σύγχρονο
Παγκόσμιο Ιστό- θα προσφέρει νέες “έξυπνες” υπηρεσίες, αυτόματα υλοποιήσιμες για τον
άνθρωπο από κάποιο σύστημα 2 . Η ιδέα του νέου Ιστού βασίζεται στη διαπίστωση ότι τα
υπολογιστικά συστήματα μπορούν να προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες, αν διαθέτουν την
κατάλληλη πληροφορία. Η πληροφορία, επομένως, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε μορφή
που αυτά κατανοούν και μπορούν έπειτα να διαχειριστούν. Η μορφή της πληροφορίας θα
πρέπει να δίνεται μέσα από μία κοινά αποδεκτή γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα
υπολογιστικά συστήματα, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από πλατφόρμες και θα επιτρέπει τη
μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.
Για να επιτευχθεί όμως η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών στον νέο
Σημασιολογικό Παγκόσμιο Ιστό θα πρέπει να αναπτυχθούν πρώτα νέα πρότυπα
μοντελοποίησης, αναπαράστασης και ανταλλαγής της γνώσης μεταξύ υπολογιστικών
συστημάτων μέσω του Διαδικτύου. Στα πρότυπα αυτά κρίνεται αναγκαίο να καθοριστεί ένας
νέος κώδικας επικοινωνίας που θα βασίζεται όχι μόνο στο επίπεδο σύνταξης της
πληροφορίας αλλά ταυτόχρονα και στο επίπεδο του εννοιολογικού της περιεχομένου 3 .
Μάλιστα ο ίδιος ο Tim Berners-Lee υποστήριξε ότι οι δύο πιο σημαντικές τεχνολογίες για
την εξέλιξη του παρόντος Ιστού στο Σημασιολογικό Ιστό του μέλλοντος υπάρχουν ήδη, και
είναι η γλώσσα XML και το RDF. Η πρώτη επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν
δεσμευτική δομή στα έγγραφά τους, αλλά δε λέει τίποτα σχετικά με το νόημα αυτών των
δομών. Η επεξήγηση του νοήματος γίνεται με το RDF, καθώς αυτό κωδικοποιεί το νόημα σε
τριπλέτες 4 .

1

Tim Berners-Lee, James Hendler και Ora Lassila, “The Semantic Web: A new form of Web content
that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities”, Scientific American
(May 2001). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=0004814410D2-1C70-84A9809EC588EF21
2
Αναστάσιος Γ. Κολίτσης, Πρότυπα Μοντελοποίησης Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό: Οντολογίες, XML,
RDF και ΟWL, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2003, σελίδα 6.
3
Αναστάσιος Γ. Κολίτσης, Πρότυπα Μοντελοποίησης Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό: Οντολογίες, XML,
RDF και ΟWL, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2003, σελίδα 8
4
Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila, “The Semantic Web: A new form of Web content
that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities”, Scientific American
(May 2001). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=0004814410D2-1C70-84A9809EC588EF21
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1 . 2 Τ ο R D F μ ο ν τ έ λ ο κ αι ο ι δ υ ν ατ ό τ η τ έ ς τ ο υ
Η συμπραξία W3C αναγνώρισε την ανάγκη για μία κοινή αρχιτεκτονική μεταδεδομένων
που μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους τομείς εφαρμογών. Για αυτό το σκοπό
αναπτύχθηκε το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework – RDF) 5 , μία
ευέλικτη αρχιτεκτονική που επιτρέπει την κωδικοποίηση, ανταλλαγή και
επαναχρησιμοποίηση δομημένων μεταδεδομένων. Επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα των
μεταδεδομένων μέσα από τη σχεδίαση μηχανισμών που υποστηρίζουν κοινές συμβάσεις
σημασιολογίας, σύνταξης, και δομής 6 . Όπως ορίζεται από την ίδια τη συμπραξία 7 :
“το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF) αποτελεί μία γλώσσα αναπαράστασης
πληροφορίας σχετικά με πόρους στον Παγκόσμιο Ιστό. Συγκεκριμένα έχει ως
στόχο την αναπαράσταση μεταδεδομένων σχετικά με πόρους του Ιστού, όπως
τίτλος, συγγραφέας κ.λπ. Αν ωστόσο, γενικευτεί η έννοια του “Πόρου Ιστού”, το
RDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιάσει πληροφορία σχετικά με
πράγματα που μπορούν να αναγνωριστούν στον Ιστό, ακόμα και αν δεν είναι
δυνατό άμεσα να ανακτηθούν από αυτόν”.
Το βασικό RDF μοντέλο δεδομένων αποτελείται από τρεις τύπους αντικειμένων 8 , τους
Πόρους (Resources), τις Ιδιότητες (Properties) και τις Δηλώσεις (Statements). Συγκεκριμένα:


Πόροι (Resources) Όλα τα αντικείμενα που περιγράφονται από RDF δηλώσεις
ονομάζονται Πόροι.



Ιδιότητες (Properties)
Είναι μία συγκεκριμένη άποψη, ένα χαρακτηριστικό, μία
σχέση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον πόρο.



Δηλώσεις (Statements)
Ένας συγκεκριμένος Πόρος μαζί με μια δηλωμένη Ιδιότητα
συν την αξία αυτής της ιδιότητας για τον πόρο αποτελούν μία RDF Δήλωση.

Μία RDF δήλωση (ή αλλιώς μία RDF τριπλέτα) αποτελείται από το υποκείμενο (Πόρος),
από το κατηγόρημα (Ιδιότητα) και από το αντικείμενο (Πόρος ή Αλφαβητική τιμή) 9 . Έτσι, η
δήλωση ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ο δημιουργός του πόρου
http://www.example.com μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους. Είτε εκφράζεται από το
Υποκείμενο http://www.example.com, το Κατηγόρημα Creator και το Αντικείμενο (Πόρος)
5

Andy Powell, “Metadata for the Web: RDF and the Dublin Core”, Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.ukoln.ac.uk/metadata/ presentations/ukolug98/paper/intro.html.
6
Eric Miller, “An introduction to the Resource Description Framework”, D-Lib Magazine (May 1998).
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dlib.org/dlib/may98/miller/05miller.html
7
Frank Manola, Eric Miller, “RDF Primer: W3C Working Draft 05 September 2003”. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.w3.org/TR/2003/WD-rdf-primer-20030905/.
8
Ora Lassila και Ralph R.Swick επιμ., “Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax
Specification: W3C Proposed Recommendation 05 January 1999”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax/
9
Ora Lassila και Ralph R.Swick επιμ., “Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax
Specification: W3C Proposed Recommendation 05 January 1999”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax/

9

http://www.example.com/staff/gpap, είτε από το Υποκείμενο http://www.example.com, το
Κατηγόρημα Creator και το Αντικείμενο (Αλφαβητική τιμή) “Γιώργος Παπαδόπουλος”.

Υποκείμενο (Πόροι)
Κατηγόρημα (Ιδιότητα)
Αντικείμενο (Πόρος)

http://www.example.com
Creator
http://www.example.com/staff/gpap

RDF δήλωση: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος αναγνωρίζεται μοναδικά από το URI
που
του
ανατέθηκε
στο
χώρο
εργασίας
του
(http://www.example.com/staff/gpapadopoulos), είναι ο δημιουργός
(Creator) του πόρου http://www.example.com/
Ή

Υποκείμενο (Πόροι)
http://www.example.com
Κατηγόρημα (Ιδιότητα)
Creator
Αντικείμενο (Αλφαβητική Τιμή)
“Γιώργος Παπαδόπουλος”
RDF δήλωση: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι ο δημιουργός (Creator) του πόρου
http://www.example.com/

Η αναπαράσταση του RDF μοντέλου μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: με τριπλέτες (N3
Notation), με γράφημα, και με χρήση της XML. Οι RDF δηλώσεις του παραδείγματος
αναπαρίστανται αντίστοιχα στα παρακάτω δύο γραφήματα. Οι Πόροι αναπαρίστανται με
ελλείψεις, οι Αλφαβητικές Τιμές (literals) με ορθογώνια και οι Ιδιότητες με βέλη που έχουν
κατεύθυνση από το Υποκείμενο προς το Αντικείμενο της RDF δήλωσης.

1η RDF δήλωση
Creator

www.example.com/staff/gpap

www.example.com

2η RDF δήλωση
Creator
www.example.com

“Γιώργος Παπαδόπουλος”

Η 2η RDF δήλωση εκφράζεται με τη σύνταξη RDF/XML:
10

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" prefix ="rdf"
xmlns ="http://purl.org/dc/elements/1.0/" prefix = "dc">
<rdf:Description rdf:about = "http://www.example.com">
<dc:Creator>Γιώργος Παπαδόπουλος</dc:Creator>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι κάθε τριπλέτα μοιάζει με το σχήμα Υποκείμενο - Ρήμα Αντικείμενο μιας απλής πρότασης. Η διαφορά είναι ότι όλες οι “λέξεις” μια RDF πρότασης
μπορούν να είναι URIs. Η κάθε “λέξη”, επομένως, θεωρείται ένας ξεχωριστός πόρος και
περιγράφεται από ένα διαφορετικό Uniform Resource Identifier (URI). Το RDF
χρησιμοποιώντας τριαδικά μοντέλα πόρων, επιχειρεί να προβάλει μία σαφή μέθοδο έκφρασης
σημασιολογίας σε μηχαναγνώσιμη κωδικοποίηση 10 .
Η σημασιολογία των Πόρων εκφράζεται με μία αναφορά (URI) σε ένα σχήμα-οντολογία.
Ένα σχήμα καθορίζει τους όρους που θα χρησιμοποιηθούν στις RDF δηλώσεις και δίνει
συγκεκριμένο νόημα σε αυτές. Αποτελεί τον τρόπο περιγραφής του νοήματος, καθώς και των
μεταξύ τους σχέσεων, των όρων εκείνων που κρίθηκαν ως αντιπροσωπευτικοί για την
περιγραφή ενός συγκεκριμένου πεδίου (context)-επιστημονικού, επιχειρηματικού, κ.λπ. 11 . Σε
αυτό τεκμηριώνονται οι ορισμοί και οι περιορισμοί στη χρήση των ιδιοτήτων.
H σημασιολογία αυτή, όπως προκύπτει και από το παράδειγμα, δεν αποθηκεύεται, ούτε
ελέγχεται κάπου κεντρικά. Είναι προσβάσιμη στις εφαρμογές μέσα από το Uniform Resource
Identifier (URI) που της έχει ανατεθεί. Η ελευθερία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις
σχετικές με την περιγραφή πόρων ομάδες εργασίας να εστιάζουν πρωτίστως σε θέματα
σημασιολογίας των μεταδεδομένων παρά σε θέματα σύνταξης και δομής τους 12 .

1 . 3 Τ ι ε ί ν αι σ χ ή μ α - ο ν τ ο λ ο γ ί α
Ο όρος “οντολογία” χρησιμοποιείται για να εκφράσει ένα τμήμα της φιλοσοφίας, που
μελετά τις βασικές αρχές και τις νομοτέλειες της ύπαρξης. Ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη
φορά, ως συνώνυμο της μεταφυσικής, σε φιλοσοφικό λεξιλόγιο που εκδόθηκε στη Γερμανία
το 1613. Ο πρώτος που υπέταξε την οντολογία στη θεωρία της γνώσης είναι ο φιλόσοφος
Immanuel Kant 13 .

10

Eric Miller, “An introduction to the Resource Description Framework”, D-Lib Magazine (May
1998). Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dlib.org/dlib/may98/miller/05miller.html
11
Aaron Swartz, “The Semantic Web in Breadth”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://logicerror.com/semanticWeb-long.
12
Renato Ianella, “An Idiot's Guide to the Resource Description Framework”. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dstc.edu.au/ Research/Projects/rdf/RDF-Idiot.html.
13
Γενική Εγκυκλοπαίδεια Σύγχρονων Γνώσεων Υδρία-Cambridge-Ήλιος, Αθήνα: Τέσσερα Έψιλον,
1992, τόμος 9ος Λήμμα: Οντολογία.
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Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται και στην πληροφορική, όπου ως οντολογία ορίζεται ο
σαφής προσδιορισμός ενός εννοιολογικού συλλογισμού 14 . Ο όρος “σχήμα” δεν έχει στην
ουσία καμία διαφορά με την οντολογία. Απλά έχει επικρατήσει, από τη χρήση του στην
Κοινότητα του Σημασιολογικού Ιστού, να αναφέρεται σε απλούς εννοιολογικούς
συλλογισμούς, οι οποίοι εκφράζονται από λιγότερο εκφραστικές γλώσσες αναπαράστασης
της γνώσης, όπως είναι το RDF Schema. Ο όρος “οντολογία” χρησιμοποιείται για να
εκφράσει πιο περίπλοκα μοντέλα, τα οποία εκφράζονται σε εκφραστικότερες γλώσσες, όπως
είναι οι OWL, DAML+OIL, Ontolingua κ.λπ. 15 .

Σχόλιο [Σ.Ζ1]: ποιος το είπε???

Η εννοιολογική προσέγγιση ενός γνωστικού πεδίου, αν και μπορεί να εκφραστεί με
πολλούς τρόπους, πάντα περιλαμβάνει ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο όρων και τη διευκρίνιση του
νοήματός τους 16 . Το ελεγχόμενο λεξιλόγιο εκφράζεται σε μία γλώσσα αναπαράστασης
οντολογιών, της οποίας η γραμματική περιλαμβάνει επίσημους περιορισμούς σχετικά με το
πώς οι όροι του λεξιλογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί 17 .
Για την οντολογική αναπαράσταση ενός γνωστικού πεδίου απαιτείται εκτός από την
ύπαρξη του λεξιλογίου, μία ταξινομία, η οποία ορίζει τις βασικές οντότητες του γνωστικού
πεδίου και τις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και ένα σύνολο κανόνων εξαγωγής
συμπερασμάτων, οι οποίοι προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης πληροφοριών.
Πρωταρχικός στόχος μίας οντολογικής αναπαράστασης είναι η μείωση της ασάφειας στη
χρήση κάποιων όρων, έτσι ώστε οι όροι να χρησιμοποιούνται με την ερμηνεία που τους
δόθηκε μέσα στην οντολογία και όχι με κάποια άλλη που πιθανώς αυτοί να επιδέχονται.
Εφόσον μία οντολογία αποτελεί τη βάση μίας επίσημης -και κατά συνέπεια αξιόπιστηςκωδικοποίησης των σημαντικών οντοτήτων, ιδιοτήτων, διαδικασιών και των
αλληλοσχετισμών τους σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, μπορεί να αποτελέσει ένα
επαναχρησιμοποιήσιμο μέρος κώδικα σε ένα λογισμικό. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί ως
μία μορφή επικοινωνίας, πετυχαίνοντας τη διαλειτουργικότητα και συνεργασία μεταξύ των
διαφόρων υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους.
Μπορεί να αποτελέσει ό,τι αποτελεί η μνήμη για τον άνθρωπο, τη γνώση και την εμπειρία
για την αντιμετώπιση καταστάσεων και τη λήψη αποφάσεων. Η οντολογία ως “μνήμη” των

14

Thomas R. Gruber, “Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing”,
Αναθεώρηση:
23
Αυγούστου
1993.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://citeseer.nj.nec.com/rd/93696875%2C100962%2C1%2C0.25%2CDownload/http%3AqSqqSqk
sl.stanford.eduqSqknowledge-sharingqSqpapersqSqonto-design.ps). Η μετάφραση του ορισμού του
Gruber ανακτήθηκε από το άρθρο: Ελένη Τομαή, Κάβουρας Μαρίνος, “Ανάπτυξη Γεωγραφικών
Οντολογιών”,
11/02/2002.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ontogeo.ntua.gr/publications/Greek%20publications/ Tomai_Kavouras_hellasgi2002.pdf.
15
Απάντηση στο ερώτημα “What is the difference between an ontology (OWL) and a schema
(RDFS)?”, 29/09/2003. (Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://esw.w3.org/topic/
SchemaVsOntology)
16
Robert Jasper και Mike Uschold, “A Framework for Understanding and Classifying Ontology
Applications”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/
papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf
17
Metamodel.com, “What are the differences between a vocabulary, a taxonomy, a thesaurus, an
ontology, and a meta-model?”, http://www.metamodel.com/article.php?story=20030115211223271
(15/01/2003)

12

Η/Υ μπορεί να γίνει το “εναρκτήριο σημείο για την ανάπτυξη νέων προηγμένων
υπηρεσιών” 18 .

18

Robert Jasper και Mike Uschold, “A Framework for Understanding and Classifying Ontology
Applications”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sern.ucalgary.ca/KSI/KAW/KAW99/
papers/Uschold2/final-ont-apn-fmk.pdf
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1 . 4 Π α ρ ου σ ί α σ η Β ασ ι κ ώ ν Σ χ η μ άτ ω ν
1.4.1 RDF Schema

Το RDF περιλαμβάνει μία προκαταρκτική εργασία σχετικά με τον ορισμό σxημάτων
μεταδεδομένων (metadata schemas). Η προκαταρκτική αυτή εργασία ονομάζεται RDF σχήμα
(RDF Schema) και βασίζεται στο RDF μοντέλο 19 . Προκειμένου, να αποφευχθεί η σύγχυση
μεταξύ ανεξάρτητων και πιθανά συγκρουόμενων ορισμών του ίδιου όρου, το RDF κάνει
χρήση της XML ονοματοθεσίας 20 .
Ο μηχανισμός του RDF Σχήματος παρέχει ένα βασικό σύστημα τύπων για χρήση σε RDF
μοντέλα. Το σύστημα τύπων του RDF σχήματος είναι παρόμοιο με τα συστήματα τύπων των
αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα η Java. To RDF,
όμως διαφέρει στο ότι, αντί να ορίζει μία κλάση στα πλαίσια των ιδιοτήτων που μπορούν τα
στιγμιότυπά της να έχουν, το RDF Schema ορίζει ιδιότητες στα πλαίσια των κλάσεων των
πόρων στις οποίες αυτές –οι ιδιότητες-εφαρμόζονται. Αυτό γίνεται με τη χρήση περιορισμών
“domain” και “range” στις ιδιότητες 21 .
Το RDF Schema αν και παρέχει βασικές κλάσεις και ιδιότητες για τον καθορισμό
λεξιλογίου, δομής και περιορισμών και την έκφραση μεταδεδομένων σχετικά με Πόρους
Ιστού, δεν μπορεί να αποδώσει περίπλοκες σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η εκφρασιμότητά
του δεν είναι αρκετή για μία ολοκληρωμένη οντολογική μοντελοποίηση και λογική, παρά
απαιτείται ένα επιπλέον στρώμα πάνω από το RDF Schema. Αυτήν ακριβώς τη
διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική που δημιουργείται αποκαλεί ο Tim Berners-Lee
“Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web)” 22 .

19

Renato Ianella, “An Idiot's Guide to the Resource Description Framework”. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dstc.edu.au/ Research/Projects/rdf/RDF-Idiot.html
20
Dan Brickley και R.V.Guva, “RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema”. Διαθέσιμο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.W3.org/TR/rdf-schema
21
Frank Manola, Eric Miller, επιμ, “RDF Primer: W3C Working Draft 19 March 2002”. Διαθέσιμο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/2002/WD-rdf-primer-20020319/ .
22
Jeen Broekstra et.al., “Adding formal semantics to the Web: building on top of RDF Schema”.
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ontoknowledge.org/oil/extending-rdfs.pdf
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Εικόνα 1: Η διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού

1.4.2 Dublin Core

Ο Πυρήνας του Δουβλίνου (Dublin Core) αποτελεί ένα απλό, αλλά αποτελεσματικό
πρότυπο μεταδεδομένων για την περιγραφή μεγάλου εύρους δικτυακών πόρων. Το Dublin
Core αναπτύσσεται από το 1995 από μία σειρά εργαστηρίων, στα οποία συμμετέχουν ειδικοί
από το χώρο της βιβλιοθηκονομίας, των δικτύων και των ψηφιακών βιβλιοθηκών, καθώς και
μία ποικιλία άλλων ειδικοτήτων σχετικών με το περιεχόμενο. Υπεύθυνο όργανο για το
πρότυπο αυτό είναι η Dublin Core Metadata Initiative, η οποία φιλοξενείται από την OCLC
Online Computer Library Center, Inc., ένα διεθνές μη κερδοσκοπικό βιβλιοθηκονομικό
consortium 23 .
Στο πρότυπο περιλαμβάνονται δύο επίπεδα. Το πρώτο απλό επίπεδο αποτελείται από 15
βασικούς προσδιοριστές, ενώ στο δεύτερο που αποτελεί επέκταση του πρώτου,
περιλαμβάνονται προσδιοριστές, οι οποίοι διευκρινίζουν τη σημασιολογία των στοιχείων με
τρόπο που να είναι χρήσιμος στην ανακάλυψη πόρων 24 .
Το Dublin Core αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των μεταδεδομένων. Οι ορισμοί
του χρησιμοποιούνται σε γλώσσες αναπαράστασης γνώσης κυρίως για τη δημιουργία απλών
δηλώσεων σχετικά με πόρους. Για την έκφραση πολυπλοκότερων σχέσεων χρησιμοποιούντα
άλλα σχήματα ή δημιουργούνται νέες οντολογίες.

23

Dublin Core Metadata Initiative, DCMI Glossary, 2003-09-15. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml
24
Dublin Core Metadata Initiative, Using Dublin Core, 2003-08-26. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://dublincore.org/documents/usageguide/ .
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1. ΤΙΤΛΟΣ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ.
3. ΘΕΜΑ ή ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
5. ΕΚΔΟΤΗΣ.
6. ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΕΣ.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.
8. ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΟΥ.

9. ΜΟΡΦΗ.
10. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΟΡΟΥ.
11. ΠΗΓΗ.
12. ΓΛΩΣΣΑ.
13. ΣΧΕΣΗ.
14. ΚΑΛΥΨΗ.
15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πίνακας 1: Τα 15 βασικά στοιχεία του Dublin Core 25

1.4.3 Collection Description Metadata Schema

Το Collection Description Metadata Schema (CLD) δημιουργήθηκε ως ένα έργο από το
Research Support Libraries Programme (RSLP), μία ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που
δημιουργήθηκε για να εφαρμόζει παραδοσιακούς και νέους τρόπους βιβλιοθηκονομικής
πρόσβασης στην πληροφορία με ειδική αναφορά στην υποστήριξη της έρευνας. Στα πλαίσια
του ίδιου έργου αναπτύχθηκε και ένα απλό Web-based εργαλείο, με το οποίο τα υπόλοιπα
έργα του RSLP μπορούν να περιγράφουν τις συλλογές τους.
Το CLD Σχήμα βασίστηκε στη μοντελοποίηση συλλογών και των καταλόγων τους
χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF), ώστε οι περιγραφές των συλλογών
να αποδίδονται και με τρόπο κατανοητό από τους υπολογιστές 26 . Το σχήμα δίνει έναν πολύ
γενικό ορισμό στην έννοια “συλλογή” (ένα σύνολο αντικειμένων που είναι ομαδοποιημένα
φυσικά, ηλεκτρονικά και/ή λογικά με βάση μία ή πολλές κοινές ιδιότητες αυτών των
αντικειμένων), γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή του και σε αρχειακές συλλογές.
Όπως δηλώνεται και από το ίδιο το RSLP 27 , στους στόχους ανάπτυξης του Σχήματος
Περιγραφής Συλλογών δεν συμπεριλαμβανόταν η αντικατάσταση υπαρχόντων και
πλουσιότερων σχημάτων αρχειακής περιγραφής, όπως είναι το Γενικό Διεθνές Πρότυπο
Αρχειακής Περιγραφής - ISAD(G). Αντίθετα στόχος της ομάδας που ανέπτυξε το CLD ήταν
αυτό να αποτελέσει ένα σχήμα για τη δημιουργία σχετικά απλών περιγραφών συλλογών ενός
εύρους επιστημονικών πεδίων. Η ομάδα ήθελε να δημιουργήσει κάτι ανάλογο του 'Dublin
Core' για την περιγραφή των συλλογών. Ακριβώς με αυτή του την ιδιότητα χρησιμοποιήθηκε
το CLD σχήμα στην παρούσα εφαρμογή.

25

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Dublin Core υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του
προτύπου: http://dublincore.org
26
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/schema/
27
RSLP, RSLP Collection Description: Relationship to ISAD(G) and the Archives Hub, Τελευταία
Ενημέρωση:
20
Απριλίου
2000.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/isadg/
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1.4.4. Australian Government Locator Service
(AGLS) Metadata Element Set
Το Σύνολο Στοιχείων Μεταδεδομένων AGLS (AGLS Metadata Element Set) 28 παρέχει
ένα σύνολο μεταδεδομένων, το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να βελτιώσει –μέσα από την
παροχή τυποποιημένων περιγραφή Πόρων Ιστού- την προσβασιμότητα και
διαλειτουργικότητα των online πληροφοριών και υπηρεσιών. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το
Δεκέμβριο του 1997 μέσα από διαδικασίες που δρομολόγησαν τα Εθνικά Αρχεία της
Αυστραλίας. Στην ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε συμμετείχαν αντιπρόσωποι
ομοσπονδιακών και πολιτειακών υπηρεσιών, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα μέρη, όπως το
Πληροφοριακό Δίκτυο Ομοσπονδιακών Βιβλιοθηκών και μέλη της ακαδημαϊκής ερευνητικής
κοινότητας.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύνολο από 19 στοιχεία. Το AGLS, αν και βασίζεται στο
Πυρήνα του Δουβλίνου με τα 15 περιγραφικά στοιχεία, είναι πιο περίπλοκο, καθώς περιέχει
προσδιοριστές που επιτρέπουν την πλουσιότερη περιγραφή περισσότερων κατηγοριών
πόρων. Αν και είναι πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το Πρότυπο Dublin Core, δεν
σκοπεύει να αντικαταστήσει ούτε το ίδιο, ούτε κάποιο άλλο πρότυπο μεταδεδομένων, παρά
να συνυπάρχει με άλλα πρότυπα που βασίζονται σε διαφορετική σημασιολογία. Διατίθεται
για χρήση από οποιοδήποτε οργανισμό ή ιδιώτη που δημιουργεί ή/και διαχειρίζεται
πληροφοριακές πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό. Συγκεκριμένα προορίζεται για πληροφορίες
σχετικά με πόρους και υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό.
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα 19 στοιχεία του AGLS Συνόλου
Μεταδεδομένων με τους προσδιοριστές τους. Είναι εμφανής η σχέση του AGLS με το
πρότυπο Dublin Core.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

4.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

28

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ

11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΣ

2. ΕΚΔΟΤΗΣ
3. ΑΛΛΟΙ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ρόλος τους, αν απαιτείται,
μπορεί να εμφανίζεται μέσα από
ένα προσδιοριστή.

13. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

14. ΚΑΛΥΨΗ

χρονική
χωρική
jurisdiction

National Archives of Australia, AGLS Metadata Element Set, Part 1: Reference Description, Version
1.3, Copyright 2004. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.naa.gov.au/recordkeeping/
gov_online/ agls/AGLS_reference_description.pdf
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ταχυδρομικός κώδικας
5. ΤΙΤΛΟΣ

Εναλλακτικός

15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6. ΘΕΜΑ

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δημιουργήθηκε
Τροποποιήθηκε
Ισχύει
Διανεμήθηκε

16. ΤΥΠΟΣ

κατηγορία
επίπεδοΣυνόλου
τύποςΕγγράφου
τύποςΥπηρεσίας

17. ΜΟΡΦΗ

έκταση
μέσο

8. ΠΗΓΗ

18. ΚΟΙΝΟ

9. ΓΛΩΣΣΑ

19. ΕΝΤΟΛΗ

10. ΣΧΕΣΗ

πράξη
κανονισμός
υπόθεση

είναιΜέροςΤου/έχειΜέρος
είναιΕκδοχήΤου/έχειΕκδοχή
είναιΜορφήΤου/έχειΜορφή
παραπέμπειΣε/παραπέμπεταιΑπό
βασίζεταιΣε/αποτελείΒάσηΤου
απαιτείταιΑπό/απαιτεί
αντικαθίσταταιΑπό/αντικαθιστά
Πίνακας 2: Τα Στοιχεία του AGLS και οι προσδιοριστές τους

1.4.5 vCard Electronic Business Card Profile

Οι ανάγκες ταυτοποίησης των ανθρώπων που διέθεταν μία κάρτα ηλεκτρονικού
επιχειρείν, οδήγησε στην προτυποποίηση των ταυτοτικών τους στοιχείων με το RFC 2426. Η
συμπραξία W3C αναγνωρίζοντας τη χρηστικότητα ενός τέτοιου προτύπου, το υιοθέτησε και
προχώρησε στην RDF κωδικοποίηση του vCard, προκειμένου η νέα μορφή του προτύπου να
προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα με την αρχική. Ο στόχος ήταν να αξιοποιηθεί η
σημασιολογία του vCard και να διευκολυνθεί η κοινή και σαφής περιγραφή των στοιχείων
των ανθρώπων 29 .

VCARD PROFILE FEATURES
IDENTIFICATION TYPES
Τυποποιημένο
κείμενο
FN
αντιστοιχεί
στο
όνομα
περιγραφόμενου αντικειμένου
29

EXPLANATORY TYPES
που
Η κατηγορία της εφαρμογής
του CATEGORIES στην οποία περιλαμβάνονται οι
vCard πληροφορίες.

W3C, “Representing vCard Objects in RDF/XML: W3C Note”, 22 February 2001. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-vcard-rdf-20010222
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N

Απόδοση του ονόματος με δομημένο
τρόπο (επίθετο, όνομα, άλλο όνομα, NOTE
τιμητικοί τίτλοι και προσφύματα).

Σημειώσεις, σχόλια

NICKNAME

Παρατσούκλι

Κωδικός
προϊόντος
κατασκεύασε τη vCard

PHOTO

Εικόνα
ή
φωτογραφίας
παρουσιάζει
μία
άποψη
περιγραφόμενου αντικειμένου

BDAY

Ημερομηνία γέννησης

SORTSTRING

DELIVERY ADDRESSING TYPES

SOUND

ADR

PRODID
που
του REV

Διεύθυνση

UID

Τυποποιημένο
κείμενο
που URL
αντιστοιχεί στη διεύθυνση
TELECOMMUNICATIONS
VERSION
ADDRESSING TYPES
TEL
Τηλεφωνικός αριθμός
EMAIL
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
CLASS
LABEL

MAILER

Τύπος
λογισμικού
αλληλογραφίας

που

Ημερομηνία αναθεώρησης
Σειρά παράθεσης ονομάτων σε
συγκεκριμένη γλώσσα
Ψηφιακή ηχητική πληροφορία
που παρουσιάζει μία άποψη του
περιγραφόμενου αντικειμένου
Μοναδικός
παγκόσμια
προσδιοριστής
uniform resource locator

Έκδοση του vCard προτύπου
που χρησιμοποιήθηκε
SECURITY TYPES
Επίπεδο πρόσβασης
Δημόσιο
κλειδί
ή
ηλ.
KEY
πιστοποιητικό authentication
certificate
EXTENDED TYPES

GEOGRAPHICAL TYPES
TZ
Ζώνη ώρας
GEO
Παγκόσμια θέση
ORGANIZATIONAL TYPES
TITLE
Επάγγελμα, λειτουργική θέση
Ρόλος, απασχόληση, επαγγελματική
ROLE
κατηγορία
LOGO
Λογότυπο
AGENT
Πληρεξούσιος
Όνομα οργανισμού ή τμημάτων που
ORG
σχετίζονται με τη vCard.

Οι τύποι που καθορίζονται από το πρότυπο
μπορούν να επεκταθούν με ιδιωτικούς τύπους, οι
οποίοι χρησιμοποιούν το μηχανισμό δημιουργία
μη-προτυποποιημένων, προσωπικών τιμών, όπως
καθορίζεται στο RFC 2045.

Πίνακας 3: Τα βασικά στοιχεία του προτύπου vCard
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2. Αρχειονομία
2 . 1 Β α σι κ έ ς έ ν ν οι ε ς τ η ς Α ρ χε ι ο ν ο μ ί ας
Η “μνήμη” των δραστηριοτήτων του ανθρώπου είναι υψίστης σημασίας για το γεφύρωμα
του παρελθόντος με το παρόν, για τη θεμελίωση και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Τα
αρχεία που οι άνθρωποι και οι οργανισμοί δημιουργούν και χρησιμοποιούν κατά την άσκηση
των δραστηριοτήτων τους και τις μεταξύ τους επαφές 30 αποτελούν αυτή τη μνήμη. Η
επιστήμη που τα εξετάζει και τα διαχειρίζεται είναι η “Αρχειονομία” 31 . Οι αρχειονόμοι των
Γενικών Αρχείων του Κράτους 32 διαχειρίζονται ανενεργά αρχεία, εκείνα δηλαδή που ο ίδιος
οργανισμός παραγωγής τους τα έχει χαρακτηρίσει ως πλέον “άχρηστα” για την περαιτέρω
λειτουργία του. Αν και τα αρχεία αυτά δημιουργήθηκαν αυθόρμητα και για ένα πολύ
συγκεκριμένο σκοπό, αυτό της εύρυθμης λειτουργίας του φορέα παραγωγής τους, περιέχουν
πλήθος πληροφοριών ικανών να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες πολλών και
διαφορετικών ομάδων ανθρώπων.
Οι αρχειονόμοι διαχειρίζονται το πρωτογενές και μοναδικό αυτό υλικό, προκειμένου να
το καταστήσουν προσιτό στους ερευνητές. Η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες ενός αρχειονόμου, από την εισαγωγή του υλικού στο Αρχείο, μέχρι τη διάθεσή του
στους ερευνητές. Η διαδικασία της εισαγωγής επιτρέπει το βασικό, φυσικό και διανοητικό
έλεγχο του υλικού που εισέρχεται στο Αρχείο 33 . Προσδιορίζει το μέγεθος ενός αρχείου με
βάση την προέλευσή του, εξασφαλίζοντας όταν αυτό θα “προσφερθεί για έρευνα, να έχει
απαλλαχθεί από την υπερφόρτωση του περιττού” 34 , και να μη συγχέεται με άλλα αρχεία.
Έπειτα, για την εξασφάλιση της δυνατότητας ολοκληρωμένης χρήσης των αρχείων για
ερευνητικούς σκοπούς, θα πρέπει αυτά να αναγνωριστούν και να ενταχθούν στο κατάλληλο
πλαίσιο παραγωγής τους 35 . Θα πρέπει, δηλαδή, να ταξινομηθούν και να περιγραφούν
κατάλληλα.
Σκοπός της ταξινόμησης είναι να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του υλικού με τέτοιο
τρόπο, ώστε να διατηρηθούν οι αποδεικτικές αξίες του και να γίνει προσβάσιμο στους

30

Sue McKemmish, “Εισαγωγή στα Αρχεία και τα Αρχειακά Προγράμματα”, στο Η Διαχείριση των
Αρχείων, επιμ. Judith Ellis, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 2000, 21.
31
Σοφία Ζαπουνίδου, Η Λειτουργία του Αρχείου στο Κοινωνικό Σύνολο και στην Κοινωνία της
Πληροφορίας, Πτυχιακή Εργασία. Κέρκυρα: Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, 2001, σελ 7.
32
Ο επίσημος αρχειακός φορέας στην Ελλάδα.
33
Paul Brunton και Tim Robinson, “Εισαγωγή του Αρχειακού Υλικού”, στο Η Διαχείριση των
Αρχείων, επιμ. Judith Ellis, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 2000, 268.
34
Θ.Γ., “Συνάντηση του Ιστορικού Αρχείου Εθνικής Τράπεζας με θέμα: «Οι εκκαθαρίσεις στα Αρχεία
Τραπεζών. Η διεθνής εμπειρία»”, Αρχειακά Νέα Αρ. 14 (Ιούνιος 1996): 13.
35
Paul Brunton και Tim Robinson, “Ταξινόμηση και Περιγραφή”, στο Η Διαχείριση των Αρχείων,
επιμ. Judith Ellis, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 2000, 285.
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ερευνητές 36 . Ενώ η ταξινόμηση διευκρινίζει πώς δημιουργήθηκαν τα αρχεία, η περιγραφή
απαντά στις ερωτήσεις ποιος, τι πού, πότε, γιατί. Η περιγραφή είναι η διαδικασία καταγραφής
της τυποποιημένης πληροφόρησης για την ταξινόμηση, το περιεχόμενο και τη μορφή των
αρχείων, ώστε όποιος διαβάζει τις περιγραφές να είναι σε θέση να προσδιορίσει αν τα αρχεία
σχετίζονται με το θέμα της έρευνάς του ή όχι.
Επειδή ακριβώς τα αρχεία αντλούν μεγάλο μέρος της σημασία τους από το πλαίσιο
παραγωγής τους 37 , απαιτούν διαφορετική προσέγγιση κατά την περιγραφή τους. Το εγγενές
αυτό χαρακτηριστικό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη δημιουργία περιγραφικών
προτύπων, καθώς το κάθε αρχείο προβάλλει δικές του απαιτήσεις περιγραφής λόγω του
ιδιαίτερου και μοναδικού χαρακτήρα του. Ο στόχος πάντα παραμένει, όμως, η σύνταξη
σωστών (σύμφωνα με τις βασικές αρχές της επιστήμης της αρχειονομίας), περιεκτικών και
κατανοητών (για λόγους εύληπτης οικονομίας) περιγραφών 38 .
Ένα σημαντικό βήμα προς την προτυποποίηση της αρχειακής περιγραφής αποτελεί το
Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής – ISAD(G) 39 , στο οποίο έχει καταλήξει το
Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων. Η ομοιογένεια που προσφέρει η κοινή αποδοχή και χρήση των
αρχειακών προτύπων μπορεί να αποτελέσει το μέσο για τη συνεργασία μεταξύ των
αρχειακών υπηρεσιών κεντρικών και περιφερειακών, για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών
εξυπηρέτησης στο χρήστη, για τη μεταφορά των εργαλείων έρευνας σε ηλεκτρονική μορφή
και τη διάθεσή τους στην ερευνητική κοινότητα μέσω του διαδικτύου.

2 . 2 Η α ρ χ ε ι ακ ή π ε ρ ι γ ρ αφ ή ω ς μ ε τ αδ ε δ ο μ έ ν ο
Το πρόθεμα “μετά” στην επιστήμη των υπολογιστών σημαίνει “σχετικά με”. Τα μεταδεδομένα, επομένως, αποτελούν δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. Σύμφωνα με τον
ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιβλιοθηκών (International Federation of Library
Associations), o όρος αναφέρεται σε οποιαδήποτε δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την
ταυτοποίηση, περιγραφή και την τοποθεσία δικτυακών ηλεκτρονικών όρων. Αναγνωρίζει ότι

36

T.R. Schellenberg, “Archival Principles of Arrangement”, στο A Modern Archives Reader: Basic
Readings on Archival Theory and Practice, Maygene F. Daniels και Timothy Walch επιμ.,
Washington: National Archives and Records Service, 1984, 150.
37
Paul Brunton και Tim Robinson, “Ταξινόμηση και Περιγραφή”, στο Η Διαχείριση των Αρχείων,
επιμ. Judith Ellis, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 2000, 286.
38
Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή
Εταιρεία, 1995, 5.
39
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής βλ. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=1. Πολύ σημαντική ακόμη είναι η
εργασία της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου στον τομέα αυτό με την ανάπτυξη της Encoded Archival
Description, η οποία κάνει χρήση της γλώσσας XML.
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υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές μεταδεδομένων, μερικές πολύ απλές στην περιγραφή
τους και άλλες αρκετά πολύπλοκες και πλούσιες σε περιεχόμενο 40 .
Ο ορισμός της IFLA για τα μεταδεδομένα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον ορισμό
που δίνει το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων (International Council on Archives) για την
Αρχειακή Περιγραφή. Στο Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής ορίζεται ότι:

Η αρχειακή περιγραφή είναι μία ακριβής αναπαράσταση μίας ενότητας
περιγραφής και των μερών της, αν υπάρχουν, η οποία εντοπίζει, αναλύει,
οργανώνει και καταγράφει την απαραίτητη πληροφορία για την
ταυτοποίηση, διαχείριση, εντοπισμό και επεξήγηση τόσο του αρχειακού
υλικού, όσο και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτό δημιουργήθηκε 41 .
Συμπεραίνεται ότι και τα παραδοσιακά, αλλά και τα αυτοματοποιημένα αρχειακά
περιγραφικά εργαλεία, όπως ευρετήρια, κατάλογοι κ.λπ., αποτελούν τα μεταδεδομένα των
αρχειακών συλλογών 42 . Τα αρχειακά εργαλεία περιγράφουν συχνά όχι ένα αντικείμενο, αλλά
σύνολα αντικειμένων, αλλησχετιζόμενα μεταξύ τους σε φυσικό ή σε κάποιο άλλο επίπεδο,
που περιλαμβάνουν έγγραφα, φακέλους, δημιουργούς εγγράφων, επιχειρηματικές
διαδικασίες, κ.λπ., αναπαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τις τρεις κύριες αρχειακές έννοιες:
περιεχόμενο, δομή και συμφραζόμενο περιβάλλον (context) των αρχείων 43 . Προσφέρουν
πολλά περισσότερα από μία περιγραφή των δεδομένων, γεγονός που επιβάλλει μία πιο
περιεκτική εννοιολογική σύλληψη των αρχειακών μεταδεδομένων, καθώς οι επαγγελματίες
της πληροφόρησης λαμβάνουν υπόψη το εύρος των δραστηριοτήτων τους που μπορεί τελικά
να ενσωματωθούν σε ένα πληροφοριακό σύστημα 44 .

2.2.1 Τι είναι θησαυρός
Τα παραδοσιακά εργαλεία έρευνας παρέχουν ως σημεία πρόσβασης όρους από ένα
ελεγχόμενο λεξιλόγιο όρων. Το ελεγχόμενο αυτό λεξιλόγιο συχνά είναι ένας θησαυρός, ο
οποίος προέρχεται από μία διαδικασία ευρετηρίασης των περιγραφόμενων τεκμηρίων.
Επιτρέπει την “ακριβή απόδοση των θεμάτων με δυνατότητα εξειδίκευσης των εννοιών” 45 .

40

Ο ορισμός που δίνει η IFLA στη σελίδα DIGITAL LIBRARIES: Metadata Resources. Διαθέσιμο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifla.org/II/metadata.htm
41
International Council on Archives, General International Standard on Archival Description, 2η
έκδοση,
Ottawa,
2000.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=1.
42
Stefano Vitali, “Metadata And Archival Descriptive Standards”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/Soc-inf/epn/Vitali.doc
43
Peter Horsman, “Metadata and Archival Description”, European Union Archive Network,
07.03.2000. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.euan.org/euan_meta.html
44
Anne Gilliland-Swetland, “Setting the Stage in Introduction to Metadata”, Getty, 2000. Διαθέσιμο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/
2_articles/index.html
45
Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Κέντρα Τεκμηρίωσης &Πληροφόρησης: Ρόλος, Λειτουργίες, Οργάνωση,
Αθήνα: Ίων, 1999, 100.
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Το λεξιλόγιο αυτό αποτελεί τον τρόπο εισαγωγής ενός ερμηνευτικού επιπέδου
σημασιολογίας ανάμεσα στον όρο που πληκτρολογεί ο χρήστης και στα υπάρχοντα
τεκμήρια 46 . Η ακριβής απόδοση των εννοιών που αναζητά ο χρήστης δίνονται από το
θησαυρό, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο το ελεγχόμενο λεξιλόγιο όρων, όσο και την
“οργάνωση οριζόντιων και κάθετων συσχετισμών μεταξύ των εννοιών” 47 που αυτοί οι όροι
εκφράζουν. Ο θησαυρός, σύμφωνα με το πρότυπο ISO2788 48 για τη δημιουργία και
ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών, αποτελείται από ένα λεξιλόγιο μίας ελεγχόμενης
γλώσσας ευρετηρίασης, η οποία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε οι a priori σχέσεις
μεταξύ των εννοιών να δηλώνονται με σαφήνεια.
Οι σχέσεις που παρίστανται σε ένα θησαυρό, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακας 4:
ΣΧΕΣΗ
BT - Broader Term
NT - Narrower Term
RT - Related Term
Use
UF - Use For
SN - Scope Note

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ευρύτερος όρος
Στενότερος όρος
Σχετιζόμενος όρος
Αντί για αυτόν τον όρο, χρησιμοποίησε τον…
Χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο, αντί του…
Ορισμός του όρου. Εννοιολογική περιγραφή

Πίνακας 4: Οι σχέσεις που δηλώνονται σε ένα θησαυρό
Γυμνάσια
USE

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
SN
Ο όρος αναφέρεται σε …..
BT
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
NT
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
RT
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
USE FOR
Γυμνάσια
USE FOR
Λύκεια
Σχήμα 1: Παράδειγμα σχέσεων σε ένα θησαυρό

Η σαφής δήλωση εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων συνιστά “μία νοηματική
χαρτογράφηση ενός γνωστικού πεδίου 49 ”, λόγος για τον οποίο οι θησαυροί πρέπει να
ενημερώνονται συνεχώς, προκειμένου να παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις και τις αλλαγές
στην επιστημονική ορολογία του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.
46

Karl Fast, Fred Leise και Mike Steckel, “What Is A Controlled Vocabulary?”. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.boxesandarrows.com/archives/what_is_a_controlled_vocabulary
.php.
47
Martin Dörr, Irini Fundulaki, “SIS-TMS: a thesaurus management system for distributed digital
collections”, στο Συνέδριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, Κρήτη: Σεπτέμβριος 1998, 22.
48
International Standard Organization, ISO 2788 Documentation-Guidelines for the establishment and
development of monolingual thesauri, 1986.
49
Martin Dörr, Irini Fundulaki, “SIS-TMS: a thesaurus management system for distributed digital
collections”, στο Συνέδριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, Κρήτη: Σεπτέμβριος 1998, 22.
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2.2.2 Ομοιότητες και ∆ιαφορές Θησαυρού-Οντολογιών
Παρατηρείται ότι, όπως η παραδοσιακή αρχειακή περιγραφή θυμίζει τα σύγχρονα
μεταδεδομένα, έτσι και ένα παραδοσιακό εργαλείο έρευνας, όπως ο θησαυρός, παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες με τις σύγχρονες οντολογίες. Και οι θησαυροί και οι οντολογίες
αποτελούν “προσεγγίσεις δόμησης, ταξινόμησης, μοντελοποίησης και αναπαράστασης
εννοιών και σχέσεων ενός γνωστικού πεδίου” 50 . Και στις δύο περιπτώσεις η κοινή αντίληψη
που δημιουργείται για ένα γνωστικό πεδίο εκφράζεται μέσα από ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο
όρων, το οποίο έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν τα μέλη των σχετικών επιστημονικών
κοινοτήτων. Και στα δύο εργαλεία αναπαράστασης γνώσης οι όροι του λεξιλογίου
ομαδοποιούνται και το νόημα τους εκφράζεται με κάποιον τρόπο.
Οι θησαυροί προορίζονται για χρήση από ανθρώπους, ενώ μία οντολογία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εξίσου από ανθρώπους και υπολογιστικά συστήματα. Αν και τα δύο
εργαλεία περιέχουν ορισμούς όρων, διαφέρουν στον τρόπο που εκφράζουν το νόημα τους. Ο
θησαυρός δεν παρέχει έναν επίσημο προσδιορισμό των εννοιών, ενώ οι οντολογίες
προσδιορίζουν εννοιολογικά τη γνώση χρησιμοποιώντας μία επίσημη γλώσσα με ξεκάθαρη
σημασιολογία και σαφή ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται 51 .
Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι οι οντολογίες αποτελούν τη φυσική εξέλιξη
των θησαυρών, με τη διαφορά ότι παρέχουν καλύτερη αναπαράσταση της γνώσης και
μάλιστα σε μορφή που οι υπολογιστές κατανοούν. Το χαρακτηριστικό τους αυτό παρέχει
περισσότερες δυνατότητες σε διαδικασίες, όπως η ανάκτηση πληροφοριών και η διαχείριση
της γνώσης.

2.2.3 Τεχνολογίες Αρχειονομίας

2.2.3.1 Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής - ISAD(G )

Το Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής – ISAD(G)
(General International Standard Archival Description) αποτελεί μία
προσπάθεια του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων για τη θέσπιση γενικών
κανόνων αρχειακής περιγραφής, η οποία ξεκίνησε το 1990 και
50

Metamodel.com, “What are the differences between a vocabulary, a taxonomy, a thesaurus, an
ontology,
and
a
meta-model?”.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.metamodel.com/article.php?story=20030115211223271.
51
Frehiwot Fisseha, Anita Liang, Johannes Keizer, “Reengineering AGROVOC to Ontologies:Step
towards better semantic structure”, σε NKOS Workshop, Houston, Texas: Rice University, 31 May
2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nkos.slis.kent.edu/2003workshop/
fissehaontology.ppt.
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κατέληξε σε μία πρώτη οριστική έκδοση το 1994. Στην πρώτη έκδοση προβλεπόταν η
υποχρεωτική αναθεώρηση του προτύπου ανά πενταετία. Έτσι το 1999 το πρότυπο
αναθεωρήθηκε και κατέληξε στη δεύτερη έκδοσή του. Η όλη διαδικασία της προτυποποίησης
αναμένεται να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των αρχειακών φορέων των διαφόρων χωρών
και τη μεταξύ τους ανταλλαγή των αρχειακών περιγραφών τους.
Κύριος στόχος του ορισμού των γενικών κανόνων αποτελεί η εφαρμογή τους “σε όλες τις
περιγραφές αρχείων, ανεξάρτητα από τη φύση και το μέγεθος της ενότητας περιγραφής” 52 .
Το ISAD(G) μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα περιγραφής θέτοντας ως στόχο την
αποφυγή επαναλήψεων των πληροφοριών στην περιγραφή κάθε επιπέδου ενός αρχείου. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη δημιουργία της οντότητας “Ενότητα Περιγραφής”, η οποία μπορεί να
πάρει οποιαδήποτε θέση μέσα στο ιεραρχικό σχήμα του Αρχείου/Συλλογής. Τα στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ενότητας χωρίζονται σε επτά πληροφοριακές
ομάδες:
1. Περιοχή Αναγνώρισης. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταύτιση
της ενότητας περιγραφής.
2. Περιοχή Πλαισίου. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την προέλευση και τη διατήρηση
της ενότητας περιγραφής.
3. Περιοχή Περιεχομένου και Δομής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη
ταξινόμηση της ενότητας περιγραφής, καθώς και σχετικά με τη θεματολογία που αυτή
καλύπτει.
4. Περιοχή Όρων Πρόσβασης και Χρήσης. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της ενότητας περιγραφής.
5. Περιοχή Συμπληρωματικών Πηγών. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με άλλα
Αρχεία/Συλλογές που έχουν σημαντική σχέση με την ενότητα περιγραφής.
6. Περιοχή Σημειώσεων και Παρατηρήσεων. Περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες,
καθώς και πληροφορίες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε από τα
υπόλοιπα πεδία.
7. Περιοχή Ελέγχου Εγγραφής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε και
από ποιόν δημιουργήθηκε η αρχειακή περιγραφή.

52

Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων, Διεθνές Πρότυπο αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), Αθήνα: Ελληνική
Αρχειακή Εταιρεία, 1995, 6.
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Εικόνα 2: Μοντέλο ταξινόμησης ενός Αρχείου/Συλλογής (Fonds) σε επίπεδα

2.2.3.2 Διεθνές Πρότυπο Αρχειακών Καθιερωμένων Όρων για Συλλογικά
Όργανα, Μεμονωμένα Ά τομα κα ι Οικογένειες - ISA AR (CPF )
Το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων γνωρίζοντας ότι στα πεδία του Γενικού
Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής θα περιλαμβανόταν
πληροφορίες καθιερωμένου τύπου ανέπτυξε το Διεθνές Πρότυπο
Αρχειακών Καθιερωμένων Όρων για Συλλογικά Όργανα, Μεμονωμένα
Άτομα και Οικογένειες - ISAAR(CPF) (International Standard
Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families). Και αυτό το
πρότυπο δημιουργήθηκε από την επιτροπή Περιγραφικών Προτύπων του Διεθνούς
Συμβουλίου Αρχείων (ΔΣΑ). Το πρότυπο αυτό, που εκδόθηκε το 1996 και αναθεωρήθηκε το
2003, εντάσσεται στην προσπάθεια της Επιτροπής του ΔΣΑ για προτυποποίηση των όρων
πρόσβασης σε μία αρχειακή περιγραφή.
Ο πιο σημαντικός όρος πρόσβασης στην αρχειακή περιγραφή είναι ο Δημιουργός του
Αρχείου/Συλλογής. Η προτυποποίηση του τρόπου περιγραφής των Συλλογικών Οργάνων,
Προσώπων και Οικογενειών που παράγουν Αρχεία/Συλλογές κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η
περιγραφή αυτή παρέχει σημαντική πληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο παραγωγής του
Αρχείου/Συλλογής.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του Δημιουργού ενός
Αρχείου/Συλλογής χωρίζονται σε τέσσερις πληροφοριακές ομάδες:
1. Περιοχή Αναγνώρισης. Περιλαμβάνει πληροφορίες που ταυτίζουν την περιγραφόμενη
οντότητα, η οποία και αποτελεί σημείο πρόσβασης.
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2. Περιοχή Περιγραφής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το πλαίσιο
λειτουργίας και τις δραστηριότητες της περιγραφόμενης οντότητας.
3. Περιοχή Σχέσεων. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση της περιγραφόμενης
οντότητας με άλλα Συλλογικά Όργανα, Πρόσωπα, Οικογένειες.
4. Περιοχή Ελέγχου Εγγραφής. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε και
από ποιόν δημιουργήθηκε ο παρών καθιερωμένος τύπος.
5. Περιοχή Συσχέτισης με Πόρους Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σχέση της
περιγραφόμενης οντότητας με πόρους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι αρχειακοί.

2.2.3.3 Κωδικοποιημένη Αρχειακή Περιγραφή - EAD
Η Κωδικοποιημένη Αρχειακή Περιγραφή – EAD (Encoded
Archival Description) αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του
Κογκρέσου των Η.Π.Α. Βασίζεται στη SGML/XML σύνταξη και κύριος στόχος της είναι να
καταστήσει προσβάσιμες τις αρχειακές πηγές πολλών φορέων στους χρήστες.
Η EAD δεν αποτελεί σύστημα που υποστηρίζει δραστηριότητες διαχείρισης συλλογών,
όπως η μεταφορά ιδιοκτησίας, συντήρηση, έκθεση, χρήση, αποθήκευση ή τεχνική
επεξεργασία του υλικού 53 . Αποτελεί μία δομή δεδομένων, όπου επεξηγείται τι τύπου είναι τα
δεδομένα που περιλαμβάνονται σε μία EAD ετικέτα αντιστοιχίζοντας τη συγκεκριμένη
ετικέτα σε μία περιγραφική περιοχή ενός συγκεκριμένου προτύπου περιγραφής του
περιεχομένου των αρχειακών δεδομένων. Αν και η EAD εστιάζει στο δομικό περιεχόμενο της
αρχειακής περιγραφής και όχι στη παρουσίασή της, προσφέρει επαρκείς μηχανισμούς
εξαγωγής των δεδομένων σε μία ποικιλία μορφών.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE EAD PUBLIC "+//ISBN 1-931666-00-8//DTD ead.dtd (Encoded Archival Description (EAD)
Version 2002)//EN">
<ead>
<eadheader countryencoding="iso3166-1" repositoryencoding="iso15511" langencoding="iso639-2b"
relatedencoding="marc">
<eadid countrycode="us" repositorycode="mnhi">terr06</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>MINNESOTA TERRITORIAL ARCHIVES. Territorial Governor:
</titleproper>
<subtitle> An Inventory of Territorial Governor Willis A. Gorman</subtitle>
<author>Finding aid prepared by Lydia Lucas.</author>
</titlestmt>
</filedesc>
<profiledesc>
<creation>Finding aid encoded by Lyda Morehouse,
<date>July 17, 2002.</date></creation>
</profiledesc>
</eadheader>
…..
</ead>
Εικόνα 3: Παράδειγμα μίας EAD περιγραφής
Το πλήρες παράδειγμα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.loc.gov/ead/tglib/appendix c.html
53

Library of Congress, Design Principles for Enhancements to EAD December 2002. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.loc.gov/ead/eaddesgn.html

29

2.2.3.4 Ανοικτό Αρχειακό Πληροφοριακό Σύστημα - OAIS

Η εκρηκτική ανάπτυξη της πληροφορίας σε
ψηφιακή μορφή έχει θέσει μία σοβαρή πρόκληση ως
προς τη διατήρηση της τόσο ευαίσθητης σε
καταστροφές και αλλοίωση ψηφιακής πληροφορίας.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για Συστήματα
Διαστημικών Δεδομένων (CCSDS - Consultative
Committee for Space Data Systems) ανέλαβε να ορίσει για το Διεθνή Οργανισμό
Προτυποποίησης ένα μοντέλο αναφοράς για Ανοικτά Αρχειακά Πληροφοριακά Συστήματα.
Ένα Ανοικτό Αρχειακό Πληροφοριακό Σύστημα – OAIS (Open Archival Information
System) είναι ένα αρχείο αποτελούμενο από έναν οργανισμό 54 , ο οποίος έχει αναλάβει την
ευθύνη να διατηρήσει την πληροφορία και να την κάνει διαθέσιμη σε μία ορισμένη
κοινότητα. Ένα OAIS αρχείο διαφοροποιείται από άλλες χρήσεις του όρου “αρχείο”, λόγω
των ευθυνών που αναλαμβάνει ο οργανισμός να υλοποιήσει 55 .
Το μοντέλο αναφοράς αποτελεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο για ένα αρχειακό σύστημα
διατήρησης μακροπρόθεσμης πρόσβασης στην ψηφιακή πληροφορία 56 . Στο πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνονται ορολογία και έννοιες για την περιγραφή και σύγκριση αρχιτεκτονικών και
λειτουργιών υπαρχόντων και μελλοντικών αρχειακών συστημάτων, πολιτικών μακρόχρονης
διατήρησης και μοντέλων δεδομένων για την ψηφιακή πληροφορία που παρέχεται από τα
αρχεία 57 .

54

Ως οργανισμός νοείται το σύνολο των ανθρώπων και των συστημάτων που τον απαρτίζουν.
Consultative Committee for Space Data Systems, Reference Model for an Open Archival Information
System (OAIS):CCSDS 650.0-B-1 BLUE BOOK, Washington, DC: CCSDS Secretariat, January
2002,
1-1.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://wwwclassic.ccsds.org/
documents/text/CCSDS-650.0-B-1.pdf.
56
OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata, Preservation Metadata and the OAIS
Information Model. A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects, Report,
Ιούνιος 2002. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/
pm_framework.pdf.
57
Consultative Committee for Space Data Systems, Reference Model for an Open Archival Information
System (OAIS):CCSDS 650.0-B-1 BLUE BOOK, Washington, DC: CCSDS Secretariat, January
2002,
1-1.
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://wwwclassic.ccsds.org/
documents/text/CCSDS-650.0-B-1.pdf.
55
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Εικόνα 4: Η ροή των δεδομένων σε ένα OAIS 58

Επειδή το OAIS προτείνει ένα αφηρημένο μοντέλο για ψηφιακά αντικείμενα και τα
μεταδεδομένα τους, δεν ορίζεται συγκεκριμένη υλοποίηση 59 . Έτσι, κάθε μέρος της συλλογής
ορίζεται ως ένα Πακέτο Αρχειακής Πληροφορίας (Archival Information Package - AIP) που
αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις οντότητες 60 :

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

58

Aschenbrenner, Andreas. “OAIS - Open Archival Information System”. Στο Long-Term
Preservation of Digital Material -Building an Archive to Preserve Digital Cultural Heritage from the
Internet. Thesis. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifs.tuwien.ac.at/
~aola/publications/thesis-ando/OAIS.html
59
Μερικές υλοποιήσεις του μοντέλου OAIS είναι καταγεγραμμένες στη σελίδα της Research Libraries
Group, OAIS-modeled Digital Repository Schematics, Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2002.
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rlg.org/longterm/oais_schematics.html.
60
Aschenbrenner, Andreas. “OAIS - Open Archival Information System”. Στο Long-Term
Preservation of Digital Material -Building an Archive to Preserve Digital Cultural Heritage from the
Internet. Thesis. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ifs.tuwien.ac.at/
~aola/publications/thesis-ando/OAIS.html
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2 . 3 Α ρ χ ε ι ακ ά Σ υ σ τ ή μ ατ α Π ε ρ ι γ ρ αφ ή ς
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική κριτική παρουσίαση μερικών αρχειακών
συστημάτων περιγραφής της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση
αξιολόγησης των συστημάτων και εντοπισμού των δυνατών τους χαρακτηριστικών και
αδυναμιών, λήφθηκαν υπόψη παράγοντες, όπως η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, η
προσέγγιση των θεμάτων και η διαδικασία ανάκτησης της απαιτούμενης πληροφορίας.

2.3.1 ΣΑΕ – Συνοπτικό Αριθμητικό Ευρετήριο, Ιστορικό Αρχείο
Μακεδονίας (ΓΑΚ)
Το Συνοπτικό Αριθμητικό Ευρετήριο είναι το αρχειακό σύστημα περιγραφής που
χρησιμοποιεί το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, η περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών
Αρχείων του Κράτους στο Νομό Θεσσαλονίκης. Το ΣΑΕ αποτελεί μία από τις πρώτες
προσπάθειες ανάπτυξης αρχειακής εφαρμογής στην Ελλάδα. Εστιάζεται στη διαδικασία της
αρχειακής περιγραφής και δεν παρακολουθεί άλλες διαδικασίες διαχείρισης του αρχειακού
υλικού, αν και σε κάποια πεδία του περιέχονται και πληροφορίες τέτοιου τύπου. Η περιγραφή
των αρχείων γίνεται στο επίπεδο φακέλου, στο οποίο δίνεται μία πληθώρα πεδίων και
πληροφοριών, οι οποίες καλύπτουν εις το έπακρον τεχνικές περιγραφικές λεπτομέρειες.
Μεγάλο μειονέκτημα του συστήματος είναι το γεγονός ότι στηρίζεται στο λειτουργικό
σύστημα DOS. Ακόμα δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη οργανωμένου αρχείου καθιερωμένων
όρων για την περιγραφή των περιεχομένων των φακέλων, αν και δίνει τη δυνατότητα
δημιουργίας θεματικών όρων.
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2.3.2

Σύστημα ΑΡΧΟΝ
Ηρακλείου

–

Βικελαία

∆ημοτική

Βιβλιοθήκη

Το σύστημα ΑΡΧΟΝ χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτης και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου.
Αποτελεί
ένα πολυμεσικό σύστημα αρχειοθέτησης, σχολιασμού και ανάκτησης
ιστορικών εγγράφων. Βασίζεται στο έργο ΤΑΧ, κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η ταξινόμηση,
καταγραφή και μικροφωτογράφηση του Τουρκικού Αρχείου Χανίων. Το ΑΡΧΟΝ αποτελεί
σύστημα διαχείρισης ιστορικών εγγράφων των παρακάτω αρχείων: Τούρκικο Αρχείο
Χανίων, Τούρκικο Αρχείο Ηρακλείου, Ενετικό Αρχείο και το Αρχείο Δημογεροντίας
Ηρακλείου. Υποστηρίζει θεματική ευρετηρίαση, περιγραφή, μεταγραφή και μετάφραση των
εγγράφων. Περιλαμβάνει ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα διεπαφής (τύπου Παγκόσμιου
Ιστού) και υποστηρίζει τεχνικές βελτίωσης της εικόνας των εγγράφων. Το σημαντικότερο
χαρακτηριστικό του ΑΡΧΟΝ είναι η δυνατότητα πολλαπλής ταξινόμησης των εγγράφων,
χάρη στο πλαίσιο μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί 61 . Η πολλαπλή ταξινόμηση αντιστοιχεί
σε σχήματα που απαντούν σε πέντε βασικά ερωτήματα: Ποιος (Πρόσωπα και Οργανισμοί),
Πού (Τόποι), Πότε (Χρόνος), Τι (Αντικείμενα) και Πως (Δραστηριότητες). Η δημιουργία και
διαχείριση των σχημάτων πραγματοποιήθηκε με το Σύστημα Σημασιολογικού
Ευρετηριασμού (ΣΣΕ) και το σύστημα διαχείρισης θησαυρών, SIS-TMS.
Η βασική ιδέα πίσω από το σύστημα ΑΡΧΟΝ ήταν να μπορούν οι ερευνητές να μελετούν
τα έγγραφα των συγκεκριμένων αρχείων, χωρίς να χρησιμοποιούν τα πρωτότυπα. Το
πρόγραμμα εστιάστηκε, επομένως, στις ανάγκες περιγραφής κλειστών αρχειακών συλλογών
(από τις οποίες δεν αναμένεται νέα πρόσκτηση), εστιάζοντας στη μονάδα (έγγραφο). Τα
μοντέλα περιγραφής αρχείου και αρχειακού υλικού ανταποκρίνονται πλήρως στις
περιγραφικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των συγκεκριμένων αρχείων. Ωστόσο, δεν
μπορούν να εφαρμοστούν σε σύγχρονα διοικητικά αρχεία, η περιγραφή των οποίων απαιτεί
τόσο την αποτύπωση της αναπτυγμένης οργάνωσης της ίδιας της υπηρεσίας που τα
παρήγαγε, όσο και την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης που
εφαρμόζονται σε αυτά από τη στιγμή της εισαγωγή τους στην Αρχειακή Μονάδα και έπειτα.

61

Μαρία Θεοδωρίδου, Πάνος Κωνσταντόπουλος, “ Τα έγγραφα ως μνημεία και ως πηγές”, στο Η
πολιτισμική πληροφορική στην υπηρεσία της διάσωσης, διαχείρισης, προβολής και κοινωνίας
της πολιτιστικής κληρονομιάς (9-10/3/2001). Ηράκλειο: Ινστιτούτο Πληροφορικής-Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, Μάρτιος 2001. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://zeus.ics.forth.gr/forth/CULTUREnet/members/documents/egrafa.doc. Η παρουσίαση είναι
διάθεσιμη από τη διεύθυνση: http://zeus.ics.forth.gr/forth/CULTUREnet/members/documents/
eggrafa.ppt
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Εικόνα 5: Η ανάκτηση εγγράφων μέσα από το ΑΡΧΟΝ
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2.3.3 PROCAT - Public
Ηνωμένο Βασίλειο

Record Office Online Catalogue,

Ο PROCAT αποτελεί έναν πολύ-επίπεδο κατάλογο του Public Record Office, εθνικός
φορέας αρχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρέχει τα βασικά μέσα πρόσβασης στην
πληροφορία σχετικά με αρχεία που φυλάσσονται στο Public Record Office και σε άλλα
εθνικά όργανα διαχείρισης Δημοσίων Αρχείων. Ο κατάλογος είναι οργανωμένος ιεραρχικά,
προκειμένου να αναπαραστήσει τη δομή των αρχείων. Κάθε επίπεδο περιγραφής συνδέεται
με το αμέσως κατώτερό του επίπεδο, φτάνοντας διαδοχικά στη μικρότερη μονάδα
περιγραφής. Για κάθε επίπεδο περιγραφής ακολουθούνται οι κανόνες που ορίζει το πρότυπο
ISAD(G) 62 .
Ο PROCAT ακόμη περιέχει online πληροφοριακά φυλλάδια και έτοιμους τρόπους
αναζήτησης. Οι δυνατότητες αναζήτησης μπορούν να είναι απλές ή και περίπλοκες. Προς το
παρόν, δεν υποστηρίζεται πλοήγηση μέσω του καταλόγου στα ίδια τα έγγραφα ή στις
ψηφιακές απεικονίσεις τους.

Εικόνα 6: Η οθόνη δημοφιλών αναζητήσεων του PROCAT

62

Record Office Online Catalogue, Catalogue Structure, Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2001.
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://catalogue.pro.gov.uk/help/ CatalogueStructure.htm
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2.3.4 CRS - Commonwealth Record Series System, Εθνικά Αρχεία της
Αυστραλίας

Το σύστημα Commonwealth Record Series (CRS) αποτελεί το αρχειακό σύστημα που
χρησιμοποιείται από τα Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας. Χρησιμοποιείται για να συνδέσει τα
αρχεία με τις υπηρεσίες που τα παρήγαγαν και τις υπηρεσίες που τα διαχειρίζονται. Βασίζεται
στην ταυτοποίηση των αρχειακών σειρών και των σχετικών με αυτές υπηρεσιών ή ατόμων. Η
ικανότητα του συστήματος να πραγματοποιεί τις αρχές της αρχειονομίας, η ευελιξία του και
η διαλειτουργικότητα των προτύπων μεταδεδομένων, τελικά διασφαλίζει την
προσβασιμότητα των αρχειακών πηγών στο μέλλον 63 .
Το CRS επικεντρώνει τον αρχειακό έλεγχο στο επίπεδο της αρχειακής σειράς. Οι
περιγραφικές απαιτήσεις αυτού του επιπέδου και η όλη φιλοσοφία του συστήματος απαιτούν
την ταυτόχρονη περιγραφή νομικών και φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τις αρχειακές
σειρές, είτε ως δημιουργοί, είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Η επικέντρωση που δείχνει η
Αυστραλιανή αρχειακή παράδοση στις αρχειακές σειρές δε συμβαδίζει με την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή. Πράγματι στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, το βάρος της αρχειακής
περιγραφής δίνεται σε κατώτερο της αρχειακής σειράς επίπεδο, αυτό του φακέλου. Ενώ
δηλαδή, στην Αυστραλία το περιεχόμενο των φακέλων εκφράζεται μέσα από την περιγραφή
της αρχειακής σειράς στην οποία ανήκουν, στην ελληνική αρχειακή παράδοση το
περιεχόμενο των αρχειακών σειρών εκφράζεται μέσα από την περιγραφή των επιμέρους
φακέλων που τις απαρτίζουν.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία αυτής της εφαρμογής είναι η ενσωμάτωση
μεταδεδομένων και οντολογικών σχημάτων που αναπαριστούν την πραγματικότητα της
σύγχρονης αυστραλιανής δημόσιας διοίκησης. Τα Εθνικά Αρχεία της Αυστραλίας έχουν
αναπτύξει ένα σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στο
Πυρήνα του Δουβλίνου. Τα μεταδεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για τη
δημιουργία ή διαχείριση πληροφοριακών πόρων ή υπηρεσιών που είναι ανιχνεύσιμα μέσω
του Παγκόσμιο Ιστού 64 .

63

National Archives of Australia, Commonwealth Record Series System., Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/CRS_summary.html
64
National Archives of Australia, AGLS Metadata Element Set, Part 1: Reference Description, Version
1.3, Copyright 2004. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.naa.gov.au/
recordkeeping/gov_online/agls/AGLS_reference_description.doc
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Εικόνα 7: Η οθόνη αναζήτησης του CRS
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2.3.5 ARC – Archival Research Catalog, Εθνικά Αρχεία Η.Π.Α.

Ο Κατάλογος Αρχειακής Έρευνας της Εθνικής Αρχειακής
Υπηρεσίας των Η.Π.Α. (National Archives and Records
Administration - NARA) αποτελεί ένα ενδιαφέρον σύστημα
αρχειακής περιγραφής, λόγω της εκτεταμένης χρήσης θησαυρών,
οντολογικών σχημάτων και αρχείων καθιερωμένων όρων που πραγματοποιεί. Για την
περιγραφή των αρχειακών συλλογών που περιλαμβάνονται στο ARC χρησιμοποιούνται τόσο
εξωτερικές πηγές, όσο και εργαλεία που δημιουργήθηκαν από την ίδια τη NARA.
Οι εξωτερικές πηγές που χρησιμοποιούνται είναι ο θησαυρός Getty 65 για τα γεωγραφικά
ονόματα, ο θησαυρός AAT 66 και το αρχείο καθιερωμένων ονομάτων που αναπτύσσεται από τη
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 67 .
Για την ικανοποιητική περιγραφή των αρχειακών συλλογών έχουν αναπτυχθεί από την
ίδια τη NARA, το αρχείο καθιερωμένων ονομάτων Οργανισμών, ο θησαυρός
προγραμματικών πλαισίων και των δραστηριοτήτων των οργανισμών και ο θησαυρός
θεμάτων που βρίσκονται στις περιγραφές των αρχείων. Τα εργαλεία που αναπτύσσει η
υπηρεσία βασίζονται στη φιλοσοφία υπαρχόντων θησαυρών που ήδη χρησιμοποιούνται στις
Η.Π.Α.

Εκτός από τον Κατάλογο Αρχειακής Έρευνας, ARC, η NARA
προχώρησε στην οργάνωση και διάθεση των ηλεκτρονικών αρχείων που
διαθέτει, δημιουργώντας το Σύστημα Πρόσβασης σε Αρχειακές Βάσεις
Δεδομένων (Access to Archival Databases System – AAD) 68 . Το σύστημα δίνει τη
δυνατότητα
πρόσβασης και αναζήτησης σε περίπου 50 εκατομμύρια ιστορικών
ηλεκτρονικών αρχείων. Το AAD είναι η πρώτη εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος Ηλεκτρονικών Αρχείων 69 (Electronic Records Archives Program - ERA). Το
πρόγραμμα δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατήρησης των ολοένα
αυξανόμενης ποικιλίας και όγκου Κυβερνητικών Αρχείων, που δημιουργήθηκαν και
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή.

65

The Getty Thesaurus of Geographic Names. Διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/?find=
66
The Art and Architecture Thesaurus. Διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/
67
NARA, ARC Archival Research Catalog: Data in ARC. Διαθέσιμος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.archives.gov/research_room/arc/arc_info/arc_data.html
68
NARA, AAD Access to Archival Databases: Welcome to the Access to Archival Databases (AAD)
System. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.archives.gov/aad/index.html
69
NARA, Electronic Records Archives. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.archives.
gov/electronic_records_archives/index.html
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Εικόνα 8: Η διαδικασία εύρεσης πληροφορίας στο AAD
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2 . 4 Β ι β λ ι ο γ ρ αφ ί α

Ελληνική Βιβλιογραφία
Δ
Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων. Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής. Αθήνα: Ελληνική
Αρχειακή Εταιρεία, 1995.

Θ
Θ.Γ. “Συνάντηση του Ιστορικού Αρχείου Εθνικής Τράπεζας με θέμα: «Οι εκκαθαρίσεις στα
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3
Τεχνολογίες
Σημασιολογικού Ιστού

ανάπτυξης

του

Οι δύο πιο σημαντικές τεχνολογίες για την εξέλιξη του παρόντος Ιστού στο
Σημασιολογικό Ιστό του μέλλοντος υπάρχουν ήδη. Η γλώσσα XML και το Πλαίσιο
Περιγραφής Πόρων αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αναπαράσταση πληροφοριών και
γνώσης σε μορφή κατανοητή από τους υπολογιστές. Βασικό στάδιο στην ανάπτυξη του
Σημασιολογικού Ιστού αποτελεί η ίδια η διαδικασία της καταγραφής της υπάρχουσας γνώσης
στη νέα μορφή. Η υπάρχουσα γνώση, τα ποικίλα επιστημονικά πεδία και η περιπλοκότητα
των σχέσεων που διακρίνουν την πραγματικότητα απαιτούν την ανάπτυξη νέων και πιο
εκφραστικών γλωσσών οντολογιών. Αναπτύχθηκαν εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών και
περιγραφής δεδομένων και πόρων. Το αίτημα για διαλειτουργικότητα των οντολογιών
επιβάλλει τη σημασιολογική χαρτογράφησή τους.
Όλες αυτές οι τεχνολογίες, αν και βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ενδυναμώνουν το όραμα
του Σημασιολογικού Ιστού και θεωρούνται ως η βάση για την ανάπτυξή του. Παρακάτω
παρουσιάζονται συνοπτικά τόσο θέματα γλωσσών οντολογιών, όσο και θέματα που αφορούν
σε εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού, όπως οι μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων και οι
Υπηρεσίες Ιστού.

3 . 1 Γ λ ώ σ σε ς γ ι α τ ο Σ η μ ασ ι ο λ ο γ ι κ ό Ισ τ ό
Ο Berners-lee σχεδιάζοντας 70 την αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού διέκρινε τρία
στρώματα. Στο πρώτο στρώμα των μεταδεδομένων περιέχονται μόνο οι έννοιες Πόρος και
Ιδιότητα. Στο δεύτερο στρώμα των σχημάτων εισάγονται οντολογικές γλώσσες που ορίζουν
μία ιεραρχική περιγραφή των εννοιών και των ιδιοτήτων. Στο τρίτο και τελευταίο στρώμα της
λογικής εισάγονται πιο εκφραστικές οντολογικές γλώσσες 71 .
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Εικόνα 9: Η διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού

Για το πρώτο στρώμα των μεταδεδομένων, το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων θεωρείται το
πιο δημοφιλές μοντέλο δεδομένων. Το RDFS (RDF Schema) αποτελεί μία οντολογική
γλώσσα ιεραρχικής περιγραφής και αντιστοιχεί στο δεύτερο στρώμα. Επειδή το RDFS δεν
μπορεί να αποδώσει τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ εννοιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μία
ξεκάθαρη γλώσσα περιγραφής οντολογιών. Αποτελεί, μαζί με το RDF, μία γενικότερη
γλώσσα περιγραφής μεταδεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 72 , με βάση την οποία
αναπτύσσονται γλώσσες που αντιστοιχούν στο ανώτερο στρώμα του Σημασιολογικού Ιστού.
Παραδείγματα τέτοιων γλωσσών είναι η OIL 73 , η διάδοχός της DAML-OIL 74 και η πιο
πρόσφατη OWL 75 . Η γλώσσα OIL (Ontology Interchange Language) επέκτεινε το RDF και
το RDF Schema. Σήμερα η διάδοχος της είναι η DAML+OIL, μία γλώσσα που αναπτύχθηκε
από μία ομάδα ευρωπαίων και αμερικανών επιστημόνων 76 . Σήμερα η Κοινοπραξία W3C
αναπτύσσει μία νέα γλώσσα οντολογίας την OWL, η οποία θα διαδεχτεί τις OIL και DAMLOIL. Η OWL βασίζεται και αυτή στο Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων, προσφέροντας, όμως,
πολύ περισσότερες δυνατότητες από τις προγενέστερές της, κυρίως όσον αφορά την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Οι παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις γλώσσες οντολογιών που υπάρχουν. Για την
αναπαράσταση οντολογιών χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες, όπως η Ontolingua, η LOOM και η
Flogic. Οι συγκεκριμένες, όμως, χρησιμοποιούν τη σύνταξη XML -με λίγο διαφορετικές

72

Αναστάσιος Γ. Κολίτσης, Πρότυπα Μοντελοποίησης Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό: Οντολογίες,
XML, RDF και ΟWL, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΔΠΜΣ στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2003, σελ 47-48.
73
http://www.ontoknowledge.org/oil/
74
http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference
75
http://www.w3.org/TR/owl-ref/
76
SemanticWeb.org, Markup Languages and Ontologies. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.semanticweb.org/knowmarkup.html

44

ετικέτες 77 . Η χρήση της XML θεωρείται επιβεβλημένη, όσον αυτή
επικρατούσα γλώσσα ανταλλαγής δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό.

αναδεικνύεται ως

3.1.1 Εργαλεία σχεδίασης οντολογιών-μεταδεδομένων
Η ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού και η αναμενόμενη αύξηση της χρήσης των
οντολογιών για την εισαγωγή πληροφοριών σε αυτόν απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων.
Κάποια από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί εστιάζουν στη σχεδίαση των οντολογιών, ενώ
άλλα στη διάθεση των μεταδεδομένων που βασίζονται σε οντολογικά σχήματα. Τα πρώτα
εργαλεία αποτελούν εργαλεία σύνταξης οντολογιών (Ontology Editors) και τα δεύτερα
εργαλεία σύνταξης μεταδεδομένων (Metadata Editors).
Κύριος στόχος των εργαλείων σύνταξης οντολογιών είναι η αποδέσμευση από τη χρήση
κώδικα. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν στην πλειοψηφία τους ένα γραφικό περιβάλλον για τη
σχεδίαση, επεξεργασία και επέκταση οντολογιών σε πολλές γλώσσες οντολογίας,
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία διαφορετικών φορέων και την από κοινού
ανάπτυξη οντολογιών. Κάποια εργαλεία μάλιστα επιτρέπουν τόσο τη συγχώνευση
διαφορετικών οντολογιών, την πλοήγηση μεταξύ πλήθους οντολογιών, όσο και την
επεξεργασία ερωτημάτων μέσω μηχανισμών εξαγωγής συμπερασμάτων 78 .

ΕΡΓΑΛΕΙΟ
OilEd
OntoEdit
Protégé
WebODE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://oiled.man.ac.uk/
http://ontoserver.aifb.uni-karlsruhe.de/ontoedit
http://protege.stanford.edu
http://delicias.dia.fi.upm.es/webODE/index.html

WebOnto

http://webonto.open.ac.uk/

ΓΛΩΣΣΕΣ
RDF(S), OIL, DAML-OIL, OWL.
XML, Flogic, RDF(S), DAML-OIL.
Flogic, OIL, Ontolingua, RDF(S).
CARIN, DAML-OIL, Flogic, OIL,
Prolog, RDF(S) και XML.
Ontolingua, OCML.

Πίνακας 5: Μερικά εργαλεία σχεδίασης Οντολογιών

Εκτός από τα εργαλεία σχεδίασης οντολογιών έχουν δημιουργηθεί εργαλεία για τη
δημιουργία μεταδεδομένων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και οντολογικά σχήματα. Τα
εργαλεία σύνταξης μεταδεδομένων απλοποιούν τη διαδικασία δημιουργίας μεταδεδομένων
για πόρους διαθέσιμους μέσω του Ιστού 79 . Ένα τέτοιο απλό πρόγραμμα σύνταξης
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79
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μεταδεδομένων είναι ο Reggie Metadata Editor 80 . Βασίζεται στη γλώσσα Java και έχει τη
δυνατότητα εξαγωγής μεταδεδομένων σε HTML 3.2, HTML 4.0 και RDF. Για τη δημιουργία
μεταδεδομένων στο πρότυπο Dublin Core υπάρχει το DC Dot 81 , το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα δημιουργίας μεταδεδομένων online.

3.1.2 Σημασιολογική Χαρτογράφηση
Ο όρος “σημασιολογική χαρτογράφηση” περιγράφει μία ποικιλία στρατηγικών, οι οποίες
σχεδιάστηκαν για να παρουσιάσουν μέσω γραφικών αναπαραστάσεων τον τρόπο με τον
οποίο λέξεις ή έννοιες σχετίζονται μεταξύ τους. Εφαρμόζεται ως αποτελεσματική τεχνική
διδασκαλίας λεξιλογίου και βελτίωσης ικανοτήτων δημιουργικής σκέψης 82 .
Στο Σημασιολογικό Ιστό, οι σχέσεις μεταξύ λέξεων και εννοιών αναπαριστώνται μέσα
από οντολογικά σχήματα, τα οποία αναπτύχθηκαν για την ικανοποίηση συγκεκριμένων
πληροφοριακών αναγκών και αναπαριστούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις βάσεις δεδομένων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί πάνω σε
διαφορετικά σχήματα βάσεων δεδομένων, χωρίς αυτά να έχουν εκφραστεί ρητά και
επίσημα 83 . Για λόγους διαλειτουργικότητας και συνεργασίας των διαφορετικών συστημάτων,
είτε αυτά χρησιμοποιούν οντολογίες, είτε βασίζονται σε συγκεκριμένο σχήμα βάσεων
δεδομένων, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός πίνακα χαρτογράφησης των όρων που αυτά
χρησιμοποιούν, καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων και ισοδυναμιών 84 .
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλά επιστημονικά πεδία χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους
αποδίδοντάς τους διαφορετική έννοια. Η σημασιολογική χαρτογράφηση μπορεί να συμβάλει
στην αντιστοίχιση αυτών των όρων με ένα κοινά αποδεκτό λεξιλόγιο, διευκολύνοντας -προς
όφελος των χρηστών- την επικοινωνία και αλληλεπίδραση διαφορετικών συστημάτων με
δεδομένα που δημιουργήθηκαν από διαφορετικούς φορείς και στα πλαίσια διαφορετικών
επιστημονικών ή επιχειρηματικών πλαισίων. Η ανάπτυξη σημασιολογικής χαρτογράφησης
αποτελεί μία επίπονη εργασία, ακόμα και όταν πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός και μόνο
οργανισμού, καθώς είναι δυνατό είτε να αποδίδεται διαφορετική έννοια σε έναν όρο, είτε η
ίδια έννοια να εκφράζεται με διαφορετικούς όρους. Με την ολοκλήρωσή της, όμως, δίνεται η
δυνατότητα στον κάθε οργανισμό να χρησιμοποιεί τους όρους με τον τρόπο που αυτός
αντιλαμβάνεται και να συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με άλλους οργανισμούς.
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Τη διαδικασία “μετάφρασης” των όρων που χρησιμοποιεί ο κάθε οργανισμός στο κοινά
αποδεκτό λεξιλόγιο επικοινωνίας αναλαμβάνουν ειδικά προγράμματα. Με το θέμα της
σημασιολογικής χαρτογράφησης μεταξύ διαφορετικών οντολογιών ασχολήθηκαν αρκετά
ερευνητικά προγράμματα 85 , όπως το Stanford Scalable Knowledge Composition (SKC)
Project 86 και το Bremer Semantic Translation 87 .
Η σημασιολογική χαρτογράφηση, δεν είναι απαραίτητο να στηρίζεται αποκλειστικά σε
ένα θησαυρό ή σε μία μετά-οντολογία. Η χαρτογράφηση της πληροφορίας μπορεί να
πραγματοποιηθεί από μία εξωτερική πηγή, ένα διαφορετικό χρήστη ή προγραμματιστή, ή από
το συνδυασμό τυχαίων γεγονότων που βρίσκονται σε ιστοσελίδες 88 . Η ύπαρξή της, ωστόσο,
υποστηρίζει την ικανότητα των μηχανών αναζήτησης να ερευνούν αποτελεσματικά σε
ετερογενείς βάσεις δεδομένων 89 , βοηθά σημαντικά σε αποτελεσματικότητα τις μηχανές
εξαγωγής συμπερασμάτων και τις σημασιολογικές μηχανές αναζήτησης, και προωθεί την
ανάπτυξη Υπηρεσιών Ιστού.

3 . 2 Μ η χ αν ι σ μ ο ί ε ξ αγ ω γ ή ς σ υ μ π ε ρ α σ μ άτ ω ν
Η επεξεργασία της γνώσης που είναι διαθέσιμη στο Σημασιολογικό Ιστό
πραγματοποιείται με μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτές μπορούν να καταλήγουν σε
συμπεράσματα και σε νέα γνώση χρησιμοποιώντας την ήδη διαθέσιμη -μέσω του
Παγκόσμιου Ιστού- πληροφορία 90 . Επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν πώς φτάνει η
πληροφορία σε αυτές, πόσο συχνά αυτή ενημερώνεται ή ακόμα και πόσο ακριβής ή αξιόπιστη
είναι, τα συστήματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και μηχανισμούς αντιμετώπισης
καθημερινών αβεβαιοτήτων τέτοιου τύπου 91 . Για την αποτελεσματική εκτέλεση των
διαδικασιών εξαγωγής συμπερασμάτων, συχνά ορίζονται από ένα σύνολο κανόνων και μία
στρατηγική εφαρμογής τους 92 .
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Markup Languages and Ontologies SemanticWeb.org, Markup Languages and Ontologies.
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.semanticweb.org/knowmarkup.html
86
http://www-db.stanford.edu/SKC
87
http://www.semantic-translation.com/
88
James Hendler, Tim Berners-Lee και Eric Miller, “Integrating Applications on the Semantic Web”,
Journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan, Vol 122(10), October, 2002: 676-680.
Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.w3.org/2002/07/swint
89
Mary S. Woodley, “DCMI Glossary”, DCMI Recommended Resource, Dublin Core Metadata
Initiative (DCMI): 15-09-2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dublincore.org/
documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml
90
SemanticWeb.org, Inference Engines for the Semantic Web. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.semanticweb.org/inference.html
91
ΑΙ
The
Semantic
Web,
Διαθέσιμο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ramalila.net/Adventures/AI/the_semantic_web.html
92
Pat Hayes, Glossary Of Technical Terms. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.coginst.uwf.edu/~phayes/Glossary-RDF-draft.html
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Η στρατηγική εφαρμογής τους δεν είναι τίποτε άλλο από τη Λογική την οποία
εφαρμόζουν. Τα είδη Λογικής που εφαρμόζονται είναι 93 :

¾ Λογική Υψηλότερης Τάξης (Higher Order Logic). Η λογική αυτή έχει τη μεγαλύτερη
εκφραστική δύναμη, με ανάλογα αποτελέσματα και για τους μηχανισμούς που την
υποστηρίζουν. Μία τέτοια μηχανή είναι η Isabelle 94 .

¾ Λογική Πλήρους Πρώτης Τάξης (Full First Order Logic -FOL). Αποτελεί μία ημίαποφασιστική λογική εξαγωγής συμπερασμάτων. Είναι η γλώσσα περιγραφής της
αλήθειας των μαθηματικών τύπων. Οι τύποι περιγράφουν ιδιότητες και έχουν μία
αληθινή αξία 95 . Μηχανές που υποστηρίζουν τη FOL είναι οι SETHEO 96 , SPASS 97 ,

και Gandalf 98 .
¾ Λογική Περιγραφής (Description Logic). Η λογική περιγραφής ορίζει μία ορολογική
ιεραρχία χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο από τύπους πρώτης τάξης. Οι
μηχανισμοί που βασίζονται σε αυτή τη λογική περιορίζονται στην ταξινόμηση και
την υπαγωγή. Διαθέσιμες μηχανές είναι οι Loom 99 , FaCT 100 και CLASSIC 101 .
¾ Λογικός Προγραμματισμός (Datalog and Logic Programming). Η Horn-λογική
αποτελεί μέρος της Λογικής Πρώτης Τάξης. Η λογική αυτή μελετήθηκε στον
τομέα των συμπερασματικών βάσεων δεδομένων και του λογικού
προγραμματισμού. Τέτοια συστήματα βάσεων είναι το XSB system 102 , και το
SiLRI 103 , το οποίο βασίζεται εξολοκλήρου στη Java. Διάδοχος του SiLRI είναι το
TRIPLE, μία γλώσσα και σύστημα ταυτόχρονα για τη λογική επεξεργασία
δεδομένων σε RDF.
¾ Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων. Είναι μικροί αλγόριθμοι οι οποίοι συναντώνται

στο πεδίο των Γνωστικών Συστημάτων. Εξάγουν συμπεράσματα μέσα σε έμπειρα
συστήματα.

93

Η παρούσα αναφορά βασίζεται στην παρουσίαση Μηχανών Εξαγωγής Συμπερασμάτων του
SemanticWeb.org: SemanticWeb.org, Inference Engines for the Semantic Web. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.semanticweb.org/inference.html
94
http://www.cl.cam.ac.uk/Research/HVG/Isabelle/index.html
95
Λεξικό
όρων
πληροφορικής
FOLDOC,
Λήμμα:
First-Order
Logic.
http://www.nightflight.com/foldoc-bin/index.html .
96
http://www8.informatik.tu-muenchen.de/~setheo/
97
http://www.mpi-sb.mpg.de/units/ag2/projects/SPASS/
98
http://www.cs.chalmers.se/~tammet/gandalf/
99
http://www.isi.edu/isd/LOOM/LOOM-HOME.html
100
http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/
101
http://www.research.att.com/sw/tools/classic/
102
http://www.cs.sunysb.edu/~sbprolog/xsb-page.html
103
http://www.ontoprise.de/
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Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές Σημασιολογικές Μηχανές Εξαγωγής Συμπερασμάτων 104 :

ΌΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

CWM

Αποτελεί μία forward chaining 105 μηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
υποβολή ερωτημάτων, μετατροπή και φιλτράρισμα πληροφοριών. Η βασική της
γλώσσα είναι μία επεκτάσιμη μορφή του RDF, η οποία περιλαμβάνει κανόνες.
Ακόμη δίνεται η δυνατότητα χρήσης σύνταξης του RDF σε RDF/XML και σε
Notation 3 (N3).
Διεπαφή: Python API.

http://www.w3.org/2000/10/swap/doc/cwm

Euler Proof Mechanism
F-OWL
Java Theorem
Prover (JTP)

105

http://www.agfa.com/w3c/euler/

Μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων που βασίζεται σε κανόνες και λειτουργεί σε
σύστημα XSB. Χρησιμοποιεί την οντοκεντρική γλώσσα Flora-2.
Διεπαφές: Command, Java API
Inference Engine
Διεπαφές: Command, Java API

http//fowl.sourceforge.net
http://www.ksl.stanford.edu/software/JTP/

OpenCyc

Το σύστημα OpenCyc αποτελεί στην ουσία μία ανώτερη οντολογία, η οποία
διατίθεται και με έναν αριθμό υποστηρικτικών εργαλείων. Έτσι, εκτός από
μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων, αποτελεί και μία Βάση Γνώσης.
Διεπαφές: WWW, Java API

http://www.opencyc.org/

Pellet

Μια μηχανή για τη γλώσσα OWL DL. Βασίζεται σε tableaux αλγορίθμους που
αναπτύχθηκαν για μία εκφραστική Περιγραφική Λογική.

http://www.mindswap.org/2003/pellet/

Renamed ABox and
Concept Expression
Reasoner (RACER)
104

Περιλαμβάνει υποστήριξη για σύνταξη Notation 3 (N3).
Διεπαφή: Java API.

http://www.fh-wedel.de/~mo/racer/index.html

Διεπαφές: GUI, Java API, Cpp API, Lisp API

Τα στοιχεία του παρόντος πίνακα βασίζονται στην παρουσίαση Σημασιολογικών Μηχανών Εξαγωγής Συμπερασμάτων της ιστοσελίδας http://www.daml.org/tools
“H Forward Chaining αποτελεί μία τεχνική καθοδηγούμενη από δεδομένα, η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή στόχων και την εξαγωγή συμπερασμάτων που
προκύπτουν από γεγονότα. Αποτελεί τη βάση συτημάτων παραγωγής”. Λεξικό όρων πληροφορικής FOLDOC, Λήμμα: Forward Chaining.
http://www.nightflight.com/foldoc-bin/index.html .
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Sesame

Surnia

TRIPLE

Μία αρθρωτή αρχιτεκτονική για την αποθήκευση, εξαγωγή συμπερασμάτων και
υποβολή ερωτημάτων για το RDF και το RDF Schema. Υποστηρίζει τρεις
γλώσσες ερωτημάτων (RQL, SeRQL και RDQL), καθώς και τους κανόνες που
ορίζει η πλήρης RDF Θεωρία Μοντέλου. Μπορεί να χρησιμοποιεί ως μέσο
αποθήκευσης τόσο την κύρια μνήμη όσο και μία σχετική Βάση Δεδομένων.
Για αυτό το λόγο διακρίνεται για τη σταθερότητά του. Εξάλλου δεν αποτελεί
μόνο μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων, αλλά μηχανή ανάλυσης RDF (RDF
Parser), και υποβολής RDF ερωτημάτων.
Διεπαφές: WWW, Http, Java RMI, SOAP, Java API.
Μία μηχανή που υποστηρίζει τη γλώσσα OWL Full. Βασίζεται στο
θεώρημα πρώτης τάξης (first-order theorem prover Otter)

Otter

Η TRIPLE είναι μία RDF γλώσσα υποβολής ερωτημάτων, εξαγωγής
συμπερασμάτων και μετατροπής για το Σημασιολογικό Ιστό. Αντί να διαθέτει
έτοιμες σημασιολογίες για το RDF Schema, η TRIPLE επιτρέπει να ορίζεται με
κανόνες η σημασιολογία γλωσσών πάνω από το RDF (όπως το RDF Schema,
Topic Maps, UML, κ.λπ.). Για γλώσσες, όπου αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. η
DAML+OIL), παρέχεται πρόσβαση σε εξωτερικά προγράμματα. Κατά συνέπεια
η TRIPLE επιτρέπει τη δημιουργία RDF κρίσεων και μετατροπών με βάση
διάφορες και διαφορετικές σημασιολογίες, γεγονός που είναι απαραίτητο για την
πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές δεδομένων μέσα σε μία και μόνο εφαρμογή.
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http://sesame.aidministrator.nl/

http://www.w3.org/2003/08/surnia/

http://triple.semanticweb.org/

3 . 3 Υ π η ρ ε σ ί ε ς - Ισ τ ο ύ
Οι Υπηρεσίες Ιστού αναφέρονται σε “τοποθεσίες ιστού, οι οποίες δεν παρέχουν στατικό
περιεχόμενο, αλλά επιτρέπουν στο χρήστη να πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια” 106 . Η
κοινοπραξία W3C δίνει έναν πιο τεχνικό ορισμό 107 :
“Μία υπηρεσία Ιστού (Web Service) είναι ένα σύστημα λογισμικού που
υποστηρίζει τη διαλειτουργική αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων. Διαθέτει μία
διεπαφή που περιγράφεται σε μηχαναγνώσιμη μορφή, συνήθως σε WSDL. Άλλα
συστήματα αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία Ιστού, σύμφωνα με τον τρόπο που
ορίζεται στην περιγραφή της, με τη χρήση SOAP–μηνυμάτων. Τα μηνύματα αυτά
επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP με σύνταξη XML και σε
συνδυασμό με άλλα σχετικά πρότυπα του Παγκόσμιου Ιστού”.
Το ζητούμενο είναι η ανακάλυψη της κατάλληλης Υπηρεσίας Ιστού για τις ανάγκες του
κάθε χρήστη. Ο Σημασιολογικός Ιστός θα επιτρέπει στους χρήστες αυτόματα να
ανακαλύπτουν, να καλούν, να δημιουργούν νέες και να παρακολουθούν μακροχρόνιες
Υπηρεσίες Ιστού 108 . Για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών, δημιουργήθηκαν πρότυπα, από
τα οποία τον πιο σημαίνοντα ρόλο φαίνεται να έχουν το UDDI, η WSDL και το SOAP.
Το UDDI 109 (Universal Description, Discovery, and Integration), προτάθηκε από τις
εταιρείες Microsoft, IBM και Ariba. Αποτελεί πρότυπο για ένα online registry και για την
έκδοση και δυναμική ανακάλυψη διαθέσιμων Υπηρεσιών Ιστού. Η γλώσσα WSDL (Web
Services Description Language), προτάθηκε από τη Microsoft και την IBM. Αποτελεί μία
XML διάταξη για την περιγραφή δικτυακών υπηρεσιών ως ένα σύνολο τελικών σημείων
(endpoints) που λειτουργούν πάνω σε μηνύματα. Τα μηνύματα περιέχουν πληροφορία
προσανατολισμένη είτε στο έγγραφο είτε στις διαδικασίες. Η πληροφορία περιγράφεται
αφηρημένα, και έπειτα δένεται σε ένα δικτυακό πρωτόκολλο και σε μία μορφή μηνύματος
που ορίζει ένα τελικό σημείο (endpoint) 110 . Το δικτυακό πρωτόκολλο αυτό είναι το SOAP
(Simple Object Access Protocol), το οποίο προορίζεται για την ανταλλαγή δομημένης

106

Lu, Shiyong, Ming Dong και Farshad Fotouhi,, “The Semantic Web: Opportunities and Challenges
for next-generation Web Applications”, Information Research 7(4), 2002. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://informationr.net/ir/7-4/paper134.html
107
W3C, “Web Services Glossary”. W3C Working Draft 8 August 2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/ws-gloss/
108
Lu, Shiyong, Ming Dong και Farshad Fotouhi,, “The Semantic Web: Opportunities and Challenges
for next-generation Web Applications”, Information Research 7(4), 2002. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://informationr.net/ir/7-4/paper134. html
109
www.uddi.org
110
Erik Christensen et. al., “Web Services Description Language (WSDL) 1.1”, W3C Note 15 March
2001. διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/wsdl
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πληροφορίας σε ένα αποκεντρωμένο και κατανεμημένο περιβάλλον 111 . Το SOAP δίνει τη
δυνατότητα περιγραφής του περιεχομένου του μηνύματος και του τρόπου επεξεργασίας του,
καθορίζει τους τύπους δεδομένων που εξαρτώνται από την εφαρμογή και αναπαριστά
απομακρυσμένες διαδικασίες κλήσεων και αποκρίσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με
μία ποικιλία άλλων πρωτοκόλλων, όπως είναι το HTTP 112 .
Τεχνολογίες, που έχουν προταθεί για τις Υπηρεσίες Ιστού και αναμένεται να
χρησιμοποιηθούν πολύ στο μέλλον είναι η επέκταση της γλώσσας DAML, DAML-S, ως μία
οντολογία περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού, και η ebXML 113 (Electronic Business XML), η
οποία αναπτύχθηκε από το OASIS και τα Ηνωμένα Έθνη για την περιγραφή επιχειρηματικών
διαδράσεων. Εκτός από το επικοινωνιακό πρωτόκολλο SOAP, διακρίνεται ακόμα η
αρχιτεκτονική CORBA 114 (Common Object Request Broker Architecture), η οποία
χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα-registry για να αποθηκεύει διεπαφές κατανεμημένων
αντικειμένων. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης θα μπορεί να καλεί μία μέθοδο στο
απομακρυσμένο αντικείμενο, χωρίς να γνωρίζει την τοποθεσία του, τη γλώσσα
προγραμματισμού, το λειτουργικό σύστημα και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που δεν
είναι μέρος της ίδιας της διεπαφής του αντικειμένου.

111

Martin Gudgin et.al. “SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework”, W3C Recommendation 24
June 2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
112
Lu, Shiyong, Ming Dong και Farshad Fotouhi,, “The Semantic Web: Opportunities and Challenges
for next-generation Web Applications”, Information Research 7(4), 2002. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://informationr.net/ir/7-4/paper134. html
113
www.ebxml.org
114
http://www.omg.org/corba/
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http://dublincore.org/ documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml
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4. Αρχειακή Εφαρμογή - JANUS
4.1 Το Μοντέλο
Για τις ανάγκες της εφαρμογής JANUS, δημιουργήθηκε ένα γενικό μοντέλο, στο οποίο
περιλήφθηκαν όλα τα βασικά στάδια της Αρχειακής Διαχείρισης. Στο μοντέλο αυτό
φαίνονται οι υποκλάσεις της Κύριας Οντότητας Αρχειακή Διαχείριση (Διαδικασίες
Διαχείρισης Αρχειακού Υλικού). Η εφαρμογή εστιάζει στη διαδικασία της Αρχειακής
Περιγραφής, για τη μοντελοποίηση της οποίας ορίστηκε η οντότητα Agent (Φυσικό/Νομικό
Πρόσωπο) και δημιουργήθηκαν σχέσεις που τη συνδέουν με τη διαδικασία της Πρόσκτησης.
Η διαδικασία της Πρόσκτησης προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση για την ταύτιση ενός
αρχείου, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η παρουσία της στη μοντελοποίηση της
Αρχειακής Περιγραφής.
Για τη δημιουργία του μοντέλου έχουν ληφθεί υπόψη διεθνή πρότυπα και ανάλογες
εφαρμογές. Συγκεκριμένα η εφαρμογή επιχειρεί να ενσωματώσει το Γενικό Διεθνές Πρότυπο
Αρχειακής Περιγραφής –ISAD(G), και το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακών Καθιερωμένων Όρων
για Συλλογικά Όργανα, Μεμονωμένα Πρόσωπα και Οικογένειες –ISAAR(CPF), που έχει
αναπτύξει το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων (International Council on Archives - ICA).
Λαμβάνει υπόψη το Collection Description Schema που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες
περιγραφής συλλογών (με την ευρεία έννοια του όρου) από το Research Support Libraries
Programme (RSLP), καθώς και το Μοντέλο Αρχειακού Υλικού ΤΑΧ, που δημιούργησε το
Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης για την περιγραφή
Οθωμανικών Αρχείων που απόκεινται στη Βικελαία Βιβλιοθήκη και στο Ιστορικό Αρχείο

Σχόλιο [i2]: Να το ξαναδώ
Σχόλιο [Σ.Ζ3]:

Χανίων. Ακόμη για την επιλογή των ιδιοτήτων του μοντέλου λήφθηκαν υπόψη το Encoded
Archival Description, που έχει αναπτυχθεί από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, και το
Recordkeeping Metadata Standard των Εθνικών Αρχείων της Αυστραλίας.
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RDFS:isSubClassOf
Διαδικασίες Διαχείρισης Αρχειακού Υλικού

Εκκαθάριση

Πρόσκτηση

Ταξινόμηση

Συλλογή

Αρχείο

Διοικητικό
Αρχείο

Ενότητα
Περιγραφής

Αρχειακή ενότητα

Έχει Τύπο

Αρχειακή Σειρά

Περιέχει
Sub-Fonds

Τεκμήριο

Εκπαιδευτικό
Αρχείο

Περιέχει

Εξυπηρέτηση Χρηστών

Είδος Πνευματικού
Αρχειακού Υλικού

Είδος Φυσικού
Αρχειακού Υλικού

Αρχειακό Υλικό

Fonds

Αρχειακή Περιγραφή

Περιέχει

Αρχειακή μονάδα

Φάκελος

Περιλαμβάνει

Περιέχει
Υπο-σειρά

Υπο-φάκελος

Βιβλίο

Λυτά Έγγραφα
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Fonds

hasAcquisition

Πρόσκτηση

dc:type

Είδος Αρχειακού Υλικού

AgentName,
Creator, Owner

hasPart

Αρχειακή Ενότητα

Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο

Εικόνα 10: Το μοντέλο της Αρχειακής Περιγραφής

Για τη μοντελοποίηση της Αρχειακής Περιγραφής είναι απαραίτητη η ύπαρξη των
Οντοτήτων: Fonds 115 , Είδος Αρχειακού Υλικού (εδώ ορίζεται τι τύπου είναι ένα Fonds),
Αρχειακή Ενότητα, Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο και Πρόσκτηση.

Οι σχέσεις των παραπάνω οντοτήτων είναι οι εξής:
¾ Ένα Fonds (Αρχείο/Συλλογή) εισέρχεται στην αρχειακή υπηρεσία με κάποιον αριθμό
πρόσκτησης (hasAcquisition)
¾ Ένα Fonds (Αρχείο/Συλλογή) ανήκει σε συγκεκριμένο είδος αρχειακού υλικού
(DC:Type)
¾ Ένα Fonds (Αρχείο/Συλλογή) αποτελείται από άλλες αρχειακές Ενότητες Περιγραφής
(DCTerms:hasPart)
¾ Ένα Fonds (Αρχείο/Συλλογή)
(DC:creator)

έχει

δημιουργό

ένα

Φυσικό/Νομικό

Πρόσωπο

¾ Ένα Fonds (Αρχείο/Συλλογή)
(CLD:owner)

έχει

ιδιοκτήτη

ένα

Φυσικό/Νομικό

Πρόσωπο

¾ Ένα Fonds (Αρχείο/Συλλογή)
(CLD:agentName)

έχει

ως

ένα

Φυσικό/Νομικό

Πρόσωπο

θέμα

Για την περιγραφή των βασικών οντοτήτων και των ιδιοτήτων τους δημιουργήθηκαν δύο
RDF αρχεία. Στο “Archives.xml” δίνονται οι βασικές κλάσεις διαχείρισης αρχειακού υλικού,
οι υποκλάσεις της Αρχειακής Περιγραφής και οι ιδιότητές της. Επειδή απαραίτητα στοιχεία
για την περιγραφή μίας αρχειακής συλλογής είναι και εκείνα που αφορούν στον τρόπο
πρόσκτησης της αρχειακής συλλογής από την Αρχειακή Υπηρεσία, στο συγκεκριμένο .xml
αρχείο προστέθηκαν και οι ιδιότητες της κλάσης Acquisition. Τέλος, τα στοιχεία σχετικά με

115

Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα οργανικό σύνολο εγγράφων είτε είναι αυτό Αρχείο, είτε
αυτό είναι Συλλογή.

57

τα υποκείμενα που σχετίζονται είτε ως δημιουργοί, είτε με κάποια άλλη ιδιότητα με την
αρχειακή συλλογή βρίσκονται στο “Agent.xml”.
Η δημιουργία και η χρήση δικών μας ιδιοτήτων υπαγορεύτηκαν κυρίως από το γεγονός
ότι δε βρέθηκε κάποιο σχήμα που να εφαρμόζει πιστά το ISAD(G) και το ISAAR(CPF).
Επιπλέον η φιλοσοφία του Dublin Core είναι η μείωση των στοιχείων της πληροφορίας στο
ελάχιστο δυνατό, ώστε να καλύπτονται ευρύτατοι τύπο ψηφιακών πόρων και να επιτρέπεται
η ταυτόχρονη ανάκτηση, π.χ. εικόνων, κειμένων, κ.λπ. , με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
θεωρηθεί το DC ουδέτερο. Ο Πυρήνας του Δουβλίνου αντανακλά ένα βιβλιογραφικό μοντέλο
το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ικανοποιητικά στην περιγραφή αρχειακών οντοτήτων
δυσχεραίνοντας την ανάκτησή τους 116 .
Τα Namespaces που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:
dc=

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms=

http://purl.org/dc/terms/

vcard=

http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#

cld=

http://purl.org/rslp/terms#

Archives=

http://localhost:2020/Archives.xml#

Agent=

http://localhost:2020/Agent.xml#

116

Stefano Vitali, “Metadata And Archival Descriptive Standards”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/Soc-inf/epn/Vitali.doc.
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Ιδιότητες οντότητας “Πρόσκτηση – Acquisition”
Attribute

RDF property

Αρ. Βιβλίου
Εισαγωγής

Archives:acquisitionNo
(a sub-property of dc:identifier)

Αρ. Ειδικού
Ευρετηρίου

Archives:acquisitionNo
(a sub-property of dc:identifier)

Ημερομηνία
Πρόσκτησης

Archives:acquisitionDate
(a sub-property of dc:date
Archives:depositor
Υπηρεσία Παράδοσης
(subProperty of cld :owner)
Archives:hasArchivist
Αρχειονόμος
(a sub-property of dc.description)
ΥπάλληλοςArchives:hasCivilServant
σύνδεσμος
(a sub-property of dc.description)
Archives:temporaryTitle
Προσωρινός Τίτλος
(a sub-property of dc:title)
Archives:acquisitionType
Τύπος Πρόσκτησης
(a sub-property of dc:type)
Archives:acquisitionDoc
Έγγραφο πρόσκτησης
(a sub-property of dc:description)

Definition
Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής,
χαρακτηρίζει μοναδικά την
εισαγωγή συγκεκριμένης
αρχειακής συλλογής
Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου.
Χαρακτηρίζει μοναδικά την
πρόσκτηση συγκεκριμένης
συλλογής
Ημερομηνία πρόσκτησης

Ο φορέας παράδοσης του
αρχείου
Ο αρχειονόμος που ανέλαβε
την πρόσκτηση
Ο υπάλληλος-σύνδεσμος.
Βοήθησε στην πρόσκτηση
Προσωρινός τίτλος της
συλλογής
Δωρεά, Αγορά, Δημόσια
Αποστολή
Είτε τιμολόγιο, είτε κάποιο
άλλο έγγραφο
Προσωρινός χώρος φύλαξης
Archives:acquisitionLoc
της συλλογής μέχρι την
Φυλάσσεται
(a sub-property of dc:description)
ταξινόμησή του
Ο όγκος της συλλογής.
Όγκος
dc:format
π.χ. 5 σάκοι με 2 φακέλους,
25 μαγνητοταινίες, κ.λπ.
Σημειώσεις για τη διαδικασία
Σημειώσεις
cld:note
της πρόσκτησης
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Archives:entryCreator
Ο δημιουργός της εγγραφής
Δημιουργός
(sub-property of dc:creator)
Η αρχειακή υπηρεσία στην
Αρχειακή Υπηρεσία
dc:publisher
οποία δημιουργήθηκε η
εγγραφή
Ποιους κανόνες ακολουθεί
Κανόνες
dc:conformsTo
αυτή η εγγραφή
Archives:EntryStatus
Κανονική, αναθεωρημένη,
Κατάσταση Εγγραφής
(sub-property of dc:description) πρόχειρη.
Archives: EntrylevelOfDetail
Ορίζεται από το ISAD(G)
Επίπεδο Περιγραφής
(sub-property of dc:description)
Archives: EntryLanguage
Γλώσσα
Γλώσσα εγγραφής
(sub-property of dc:language)
Ημερομηνία
Dcterms:created
Ημερομηνία της εγγραφής
Δημιουργίας
Ημερομηνία
Dcterms:modified
Ημερομηνία τελευταίας
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Αναθεώρησης
Archives: EntryNotes
(sub-property of cld:note)

Σημειώσεις

αναθεώρησης
Σημειώσεις σχετικά με την
εγγραφή

Ιδιότητες Οντότητας “Ενότητα Περιγραφής – Description Unit”
Attribute
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

RDF property

Αρ. Βιβλίου
Εισαγωγής

Archives:hasAcquisition
(a sub-property of dc:relation)

Αρ. Ειδικού
Ευρετηρίου

Archives:hasAEE
(a sub-property of dc: relation)

Κωδικός
Τίτλος
Εναλλακτικός
Τίτλος
Παλιές Ενδείξεις
Ταξινόμησης
Περιληπτική
Χρονολογία
Επίπεδο
περιγραφής
Ανώτερο Επίπεδο

Μέγεθος

dc:identifier
dc:title
dcterms:alternative
Archives:OldReferenceCode
(a sub-property of dc:identifier)
cld:contentsDateRange
(a sub-property of dc:date)
dc:type
dcterms:isPartOf

dc:format

Θέση
cld:hasLocation
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία
Παραγωγής)

dc:creator

Διοικητική
Ιστορία/
Βιογραφικό
Σημείωμα

cld:agentHistory

Αρχειακή Ιστορία

Υπηρεσία
Παράδοσης

cld:custodialHistory
(sub-property of dc:description)

Archives:hasDepositor
(a sub-property of dc:relation)

Definition
Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής.
Αντιστοιχίζεται στο ομώνυμο πεδίο
της Οντότητας Πρόσκτηση.
Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου.
Αντιστοιχίζεται στο ομώνυμο πεδίο
της Οντότητας Πρόσκτηση.
Κωδικός Ενότητας Περιγραφής
Το όνομα της συλλογής
Συντομογραφία του τίτλου ή/και
μετάφρασή του
Παλιές Ενδείξεις Ταξινόμησης
Το εύρος των ημερομηνιών των
περιεχομένων της συλλογής.
Θα αντιστοιχεί σε μία υποκλάση της
Ενότητας Περιγραφής
Η ενότητα Περιγραφής που
περιλαμβάνει την παρούσα.
Περιγραφή του μεγέθους της
συλλογής και του φυσικού
υποστρώματος στο οποίο είναι
αποθηκευμένη.
Ο χώρος φύλαξης της συλλογής
Ο κωδικός ενός υποκειμένου που
δημιουργεί ή δημιούργησε τη
συλλογή.
Η διοικητική ιστορία ή το
βιογραφικό σημείωμα του
υποκειμένου. Για συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Γενικότερα στο
ISAAR
Μία δήλωση σχετικά με τις όποιες
αλλαγές που προέκυψαν στην
κατοχή και στη φύλαξη της
συλλογής και είναι σημαντικές για
την αυθεντικότητά της και την
ερμηνεία της.
Αντιστοιχίζεται στο ομώνυμο πεδίο
της Οντότητας Πρόσκτηση.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περιγραφή
dcterms:dcabstract
cld:strength
Πληροφοριακή
(sub-property of
Δύναμη
dc:description)
Archives:appraisalHistory
Εκκαθάριση
(sub-property of
dc:description)

Πολιτική
Πρόσκτησης

cld:accrualStatus
(sub-property of
dc:description)

Σύστημα
Ταξινόμησης

Archives:
systemOfArrangement
(sub-property of
dc:description)

Θεματική Πρόσβαση
Θέμα

dc:subject
cld:objectName
Αντικείμενο
(sub-property of dc:subject)
cld:agentName
Πρόσωπο
(sub-property of dc:subject)
dcterms:spatial
Τόπος
(sub-property of dc:coverage)
dcterms:temporal
Έτος
(sub-property of dc:coverage)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Πρόσβαση
Αναπαραγωγή
Γλώσσα
Γραφή
Φυσικά
Χαρακτηριστικά
Εργαλείο έρευνας

Dcterms:accessRights
Archives:
reproductionControl
(a sub-property of dc:rights)
dc:language
Archives:script
(a sub-property of dc:language)
Archives:
physicalCharacteristics
(sub-property of
dc:description)
cld:hasDescription

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
dcterms:isFormatOf
Πρωτότυπα
Αντίγραφα

dcterms:hasFormat

Άλλες Προσκτήσεις

cld:hasAssociation

Μία περιγραφή της συλλογής
Η πληροφοριακή δύναμη του
Αρχείου/Συλλογής
Περιγραφή της διαδικασίας
εκκαθάρισης της συλλογής.
Μία δήλωση για την πολιτική
πρόσκτησης σχετικά με τη
συγκεκριμένη συλλογή (closed,
passive, active, partial/selective),
και την περιοδικότητα στην
πρόσκτηση (closed, irregular,
periodic).
Αλφαβητική, Ιεραρχική,
Χρονολογική, Άλλη.

Ένα θέμα ως θέμα.
Όνομα αντικειμένου ως θέμα.
Όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου
ως θέμα.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα.
Χρονική περίοδος ως θέμα.
Ελεύθερη, Μερική, Υπο-Όρους, Δεν
Επιτρέπεται
Ελεύθερη, Μερική, Υπο-Όρους, Δεν
Επιτρέπεται
Γλώσσα Ενότητας Περιγραφής
Γραφή Ενότητας Περιγραφής
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές
απαιτήσεις που επηρεάζουν τη χρήση
της Ενότητας Περιγραφής
Κατάλογος με Ευρετήρια, κατάλογος
Περιεχομένων
Η παρούσα Ενότητα περιγραφής
αποτελεί αντίγραφο.
Η παρούσα Ενότητα περιγραφής
διαθέτει αντίγραφο.
Άλλες Προσκτήσεις της ίδιας
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(sub-property of dc:relation)
Εκδόσεις

Dcterms: isReferencedBy

συλλογής
Η περιγραφόμενη Ενότητα
Περιγραφής αναφέρεται σε
δημοσιευμένο έργο.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
cld:note
(sub-property of
dc:description)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Archives:entryCreator
Δημιουργός
(sub-property of dc:creator)
Αρχειακή
dc:publisher
Υπηρεσία
Σημειώσεις

Κανόνες
Κατάσταση
Εγγραφής
Επίπεδο
Περιγραφής
Γλώσσα
Ημερομηνία
Δημιουργίας
Ημερομηνία
Αναθεώρησης
Σημειώσεις

dc:conformsTo
Archives:EntryStatus
(sub-property of
dc:description)
Archives: EntrylevelOfDetail
(sub-property of
dc:description)
Archives: EntryLanguage
(sub-property of dc:language)

Γενικές πληροφορίες για την Ενότητα
Περιγραφής

Ο δημιουργός της εγγραφής
Η αρχειακή υπηρεσία στην οποία
δημιουργήθηκε η εγγραφή
Ποιους κανόνες ακολουθεί αυτή η
εγγραφή
Κανονική, αναθεωρημένη, πρόχειρη.

Ορίζεται από το ISAD(G)
Γλώσσα εγγραφής

Dcterms:created

Ημερομηνία της εγγραφής

Dcterms:modified

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης

Archives: EntryNotes
(sub-property of cld:note)

Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή

Ιδιότητες Οντότητας “Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο - Agent”
Attribute
RDF property
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Archives:agentNo
Κωδικός
(sub-property of dc:identifier)
Archives:agentType
Τύπος
(sub-property of dc:type)
Archives:
Authorized
authorizedNameForm
Ονομασία
(sub-property of vcard:fn)
Παράλληλη
Ονομασία

Archives: parallelNameForm
(sub-property of vcard:fn)

Τυποποιημένη
Ονομασία

Archives:
standardizedNameForm
(sub-property of vcard:fn)

Definition
Ο κωδικός του υποκειμένου
Φυσικό Πρόσωπο,
Νομικό Πρόσωπο

Οικογένεια,

Το όνομα σε άλλη γλώσσα. Η
γλώσσα θα δηλώνεται με το
dc:language
Η ονομασία σύμφωνα με κάποιο
πρότυπο.
Το
πρότυπο
θα
δηλώνεται με το dc:conformsTo
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Archives:otherNameForm
(sub-property of vcard:fn)

Άλλη Ονομασία
Όνομα Οργανισμού

vcard:org

Ρόλος

vcard:role
vcard:voice
(sub-property of vcard:tel)

Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική
Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Ημερομηνίες
Ύπαρξης
Διοικητική Ιστορία/
Βιογραφικό
σημείωμα
Γεωγραφική
Κάλυψη
Λειτουργίες,
Δραστηριότητες
Sources
authority

of

Εσωτερική Δομή
General context
Άλλες Πληροφορίες
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΣΕΩΝ
Όνομα
σχετικού
προσώπου
Περιγραφή Σχέσης
Είδος Σχέσης
Ημερομηνίες
Σχέσης

vcard:email
cld.locator
DCTerms.temporal
cld:agentHistory
dcterms:spatial
Dcterms:service
Agent: sourcesOfAuthority
(sub-property of
Dc:description)
Dc:description
Agent:agentContext
(sub-property of
Dc:description)
cld:note

Κανόνες
Κατάσταση

Το όνομα του οργανισμού ή το
όνομα του οργανισμού με το
οποίο σχετίζεται το υποκείμενο.
Ο ρόλος (ένας ρόλος μέσα στον
οργανισμό) του υποκειμένου.
Ο τηλεφωνικός αριθμός του
υποκειμένου.
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
υποκειμένου.
Η ιστοσελίδα του υποκειμένου
Ημερομηνίες
λειτουργίας
οργανισμού
Η ιστορία του υποκειμένου
(Βιογραφικά στοιχεία ή ιστορία
του οργανισμού).
Η
γεωγραφική
κάλυψη
του
υποκειμένου
Οι
λειτουργίες
και
οι
δραστηριότητες του υποκειμένου
Το έγγραφο από το οποίο πηγάζει
η εξουσία του υποκειμένου. Π.χ.
ΦΕΚ
Η
εσωτερική
δομή,
το
οργανόγραμμα.
Το γενικότερο περιβάλλον

dc:relation
Agent: agentRelationDescription
(sub-property of dc:description)
Agent: agentRelationType
Ιεραρχική,
Οικογενειακή,
Χρονολογική, Άλλη
(sub-property of dc.type)
Agent: agentRelationDate
(sub-property
of
DCTerms.temporal)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Archives:entryCreator
Δημιουργός
(sub-property of dc:creator)
Αρχειακή Υπηρεσία

Άλλη μορφή του ονόματος

dc:publisher
dc:conformsTo
Archives:EntryStatus

Ο δημιουργός της εγγραφής
Η αρχειακή υπηρεσία στην οποία
δημιουργήθηκε η εγγραφή
Ποιους κανόνες ακολουθεί αυτή η
εγγραφή
Κανονική, αναθεωρημένη,
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Εγγραφής
Επίπεδο
Περιγραφής
Γλώσσα
Ημερομηνία
Δημιουργίας
Ημερομηνία
Αναθεώρησης
Σημειώσεις

(sub-property of dc:description) πρόχειρη.
Archives: EntrylevelOfDetail
Ορίζεται από το ISAD(G)
(sub-property of dc:description)
Archives: EntryLanguage
Γλώσσα εγγραφής
(sub-property of dc:language)
Dcterms:created
Dcterms:modified
Archives: EntryNotes
(sub-property of cld:note)

Ημερομηνία της εγγραφής
Ημερομηνία τελευταίας
αναθεώρησης
Σημειώσεις σχετικά με την
εγγραφή
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4 . 2 Τ α Σ χ ή μ ατ α τ ο υ ΙΑ Ν Ο Υ
Σύμφωνα με την Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), το σύνολο των
χαρακτηριστικών μιας εφαρμογής αποτελεί μία δήλωση των όρων που ένας οργανισμός, ένας
πληροφοριακός πόρος ή μία κοινότητα χρηστών χρησιμοποιεί στη δημιουργία
μεταδεδομένων. Με αυτό τον ευρύ ορισμό της DCMI, στο σύνολο των χαρακτηριστικών μιας
εφαρμογής περιλαμβάνονται τα σύνολα στοιχείων μεταδεδομένων, οι πολιτικές και οι οδηγίες
για τη συγκεκριμένη υλοποίηση. Τα μεταδεδομένα είναι πιθανό να προέρχονται από ένα ή
περισσότερα οντολογικά σχήματα, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο σε μία δεδομένη
εφαρμογή να ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τόσο
στοιχεία μεταδεδομένων που προέρχονται από διάφορα σύνολα στοιχείων, όσο και εκείνα
που αναπτύχθηκαν τοπικά 117 .
Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί τόσο σχήματα που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για
την υλοποίησή της, όσο και άλλα σχήματα που αναπτύχθηκαν από σχετικές επιστημονικές
κοινότητες. Τα τελευταία έχουν ήδη παρουσιαστεί στο κεφάλαιο “1.4 Παρουσίαση Βασικών
Σχημάτων”. Η υλοποίηση του ΙΑΝΟΥ επέβαλε την ανάπτυξη δύο σχημάτων. Το πρώτο
αντιστοιχεί στο Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής - ISAD(G) και αναπαριστά
τις διαδικασίες αρχειακής διαχείρισης, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στο Διεθνές Πρότυπο
Αρχειακών Καθιερωμένων Όρων - ISAAR(CPF) για Συλλογικά Όργανα, Μεμονωμένα
Πρόσωπα και Οικογένειες.
Εκτός από τα δύο αυτά σχήματα που περιγράφηκαν εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο,
αναπτύχθηκε ένα επιπλέον οντολογικό σχήμα για τις περιγραφικές ανάγκες του πεδίου Θέμα
ως Θέμα.
Το οντολογικό αυτό σχήμα αποτελεί στην ουσία μία μεταφορά ενός κλασικού θησαυρού
όρων σε RDFS. Οι σχέσεις Στενότερου-Ευρύτερου Όρου μεταξύ των όρων εκφράζονται με
τη μετατροπή των Γενικών Θεματικών Κατηγοριών και των Υποκατηγοριών τους, σε κλάσεις
και υποκλάσεις αντίστοιχα. Με τον ίδιο τρόπο εκφράζονται και οι σχέσεις μεταξύ των
Θεματικών Υπο-Κατηγοριών και των θεματικών όρων τους.
Αρχικά είχε επιλεχθεί η δημιουργία ενός μικρού θησαυρού, ο οποίος θα στηρίζεται σε
ελληνικά και διεθνή πρότυπα 118 , προοπτική η οποία δεν ανατράπηκε από τη -σχεδόν
ταυτόχρονη με την έναρξη επεξεργασίας του παρόντος πονήματος- έκδοση του Αρχείου
Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σε οπτικό δίσκο το
Φθινόπωρο του 2003. Αν και το Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της ΕΒΕ στηρίζεται
117

Mary S. Woodley, “DCMI Glossary”, DCMI Recommended Resource, Dublin Core Metadata
Initiative (DCMI): 15-09-2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dublincore.org/
documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml
118
ΕΛΟΤ 1321: Τεκμηρίωση-Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη
μονόγλωσσων θησαυρών.
ISO 2788: Documentation-Guidelines for the establishment and development of monolingual
thesauri.
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στην εθνική παραγωγή βιβλίων, δεν περιλαμβάνεται ένας ικανοποιητικός αριθμός θεματικών
όρων-σημείων πρόσβασης για την περιγραφή ενός τόσο εξειδικευμένου θέματος, όπως είναι
οι πρόσφυγες του 1922 και οι προσπάθειες εγκατάστασής τους 119 . Ενώ η ανάπτυξη του
θησαυρού βρισκόταν σε εξέλιξη, μόλις το Δεκέμβριο του 2003, δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο
από το Refugees Studies Center, τον Forced Migration Organization 120 και το United Nations
Refugee Agency ένας θησαυρός που επικεντρώνεται σε προσφυγικά θέματα. Ο θησαυρός
αυτός είναι δυνατό με μερικές επεκτάσεις σε συγκεκριμένα σημεία να περιγράψει
ικανοποιητικά και την ιστορία της ελληνικής προσφυγιάς του 1922.
Ένα μέρος του θησαυρού αυτού μετατράπηκε σε οντολογικό σχήμα με τη χρήση της
γλώσσας RDFS. Επιλέχθηκαν μόνο οι κατηγορίες και οι όροι εκείνοι που διαπιστώθηκε ότι
απαιτούνται για την περιγραφή συγκεκριμένης αρχειακής συλλογής. Η αρχειακή αυτή
συλλογή ανήκει στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς και
πρόκειται για δύο προσκτήσεις της συλλογής “Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης”. Αποτελείται
από αντίγραφα φακέλων σύστασης προσφυγικών σωματείων στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 1922-1995.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές θεματικές κατηγορίες του θησαυρού 121 των
Ηνωμένων Εθνών. Με αστεράκι σημειώνονται όσες θεματικές κατηγορίες
χρησιμοποιήθηκαν, για τις ανάγκες του ΙΑΝΟΥ. Από τις θεματικές αυτές κατηγορίες
επιλέχθηκαν και μετατράπηκαν σε RDFS μόνο οι υποκατηγορίες και οι όροι που
εξασφαλίζουν την ικανοποιητική περιγραφή της συλλογής “Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης”.

119

Θέματα στα οποία αναφέρεται εκτενώς το περιεχόμενο της αρχειακής συλλογής που επιλέχθηκε ως
Test Data.
120
Forced Migration Organization www.fmo.org
121
UNHCR και FMO, Thesaurus Classes. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://refugeethesaurus.org/hms/unilister.php?show=classthes&langid=1&reset=1&expand=28
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Α/Α
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8
9*
10*
11
12*
13*
14*
15
16
17*
18*
19
20
21
22*
23
24
25*
26*
27
28

Θεματική Κατηγορία

Ελληνική Μετάφραση

Refugees and other groups of concern
Population groups
Refugee protection
Assistance
Durable solutions
Integration
Organizations
Conflict
Politics
Human rights
Law
Sociology
Social welfare
History and culture
Development
Economics
Labour and employment
Education and language
Health, medicine and nutrition
Psychology and psychiatry
Science
Natural resources and environment
Agriculture and land
Technology and construction
Transport
Communication and information
Management and research
Geographical areas

Πρόσφυγες και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος
Ομάδες Πληθυσμού
Προστασία Προσφύγων
Βοήθεια
Διαρκείς Λύσεις
Ολοκλήρωση
Οργανισμοί
Συγκρούσεις
Πολιτική
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Νόμος
Κοινωνιολογία
Κοινωνική Ευημερία
Ιστορία και Πολιτισμός
Ανάπτυξη
Οικονομία
Εργασία και Απασχόληση
Εκπαίδευση και Γλώσσα
Υγεία, ιατρική και διατροφή
Ψυχολογία και Ψυχιατρική
Επιστήμη
Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
Γεωργία και Γη
Τεχνολογία και κατασκευές
Μεταφορές
Επικοινωνία και Πληροφορία
Διοίκηση και Έρευνα
Γεωγραφικές Περιοχές

Εικόνα 11: Οι βασικές Θεματικές Κατηγορίες του Θησαυρού των Ηνωμένων Εθνών
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4 . 3 Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Δ η μ ι ο υ ρ γ ί ας τ ο υ ΙΑ Ν Ο Υ
Η δημιουργία του μοντέλου με τις κλάσεις και τις ιδιότητές τους ακολουθεί το RDF
μοντέλο και τη RDF σύνταξη, όπως αυτά εκφράστηκαν στην πρόχειρη δημοσίευση (Draft)
της 5ης Ιανουαρίου 1999 122 . Ως εργαλείο στη δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η
Jena 2.0, μία βιβλιοθήκη Java κλάσεων η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Hewlett Packard για
τη δημιουργία και το χειρισμό RDF μοντέλων. Η Jena 2.0 * υποστηρίζει εκτός από το RDFS
και γλώσσες οντολογίας που βασίζονται στο RDF, και συγκεκριμένα τις DAML και OWL.
Όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Jena είναι
εκείνες που προτείνονται από το ίδιο το εργαλείο. Έτσι, η Jena χρησιμοποιεί τις Java κλάσεις
του J2SDK 1.4.1_05.
Η Jena 2.0 παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των μοντέλων που δημιουργούνται με τις
μεθόδους της, είτε σε αρχεία, είτε σε μία Βάση Δεδομένων. Η αποθήκευση σε μία βάση
δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην τεκμηρίωση του εργαλείου, θεωρείται σταθερότερη
και ασφαλέστερη. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκε τα μοντέλα που δημιουργούνται και
ανακτώνται μέσω της εφαρμογής να αποθηκεύονται σε μία MySQL βάση δεδομένων.
Χρησιμοποιείται η έκδοση MySQL 4.0.16, η οποία και προτείνεται από το ίδιο το εργαλείο.
Για την επικοινωνία της βάσης δεδομένων με τη Jena 2.0 και τη Java χρησιμοποιήθηκε το
JDBC mysql-connector-3.0.9.
Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής έχει δημιουργηθεί με HTML σελίδες. Ο χειρισμός
των δεδομένων που εισάγονται σε αυτές, γίνεται με την τεχνολογία Java Servlet.
Χρησιμοποιούνται η έκδοση 2-3 του Servlet και ο Joseki 2.0.0. Ο Joseki 2.0.0 αποτελεί στην
ουσία μία επέκταση των κλάσεων Java Servlet, με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες ενός
εξυπηρετητή, μέσω του οποίου δημοσιεύονται στον Ιστό RDF μοντέλα. Ο Joseki 2.0.0
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσα σε ένα Server, όπως είναι ο Tomcat, είτε ως standalone
server. Στη δεύτερη περίπτωση ο Joseki 2.0.0 λειτουργεί μέσα από ένα Jetty εξυπηρετητή, ο
οποίος περιλαμβάνεται στη διανομή του. Η έκδοση του Jetty εξυπηρετητή που διατίθεται
μαζί με το πακέτο διανομής του Joseki 2.0.0 είναι η 4.2.11.
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευής του γραφικού περιβάλλοντος και απλών
ελέγχων των ιστοσελίδων χρησιμοποιήθηκε JavaScript κώδικας. Σε περίπτωση που κάποια
μέρη του JavaScript κώδικα ανακτήθηκαν από το Διαδίκτυο, διατηρείται στον κώδικα η
προέλευσή τους.

122

Ora Lassila και Ralph R.Swick επιμ.. “Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax
Specification: W3C Proposed Recommendation 05 September 2003”. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax.
*
Για εργαλεία και εφαρμογές που κάνουν χρήση της Jena, βλ. § 6.6 στο Παράρτημα, σελ 132-134.
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4 . 4 Τ ρ ό π ο ς Λ ε ι τ ο υ ργ ί ας
Ο ΙΑΝΟΣ αποτελεί μία Web εφαρμογή, γεγονός που απαιτεί την έναρξη του εξυπηρετητή
και της βάσης δεδομένων με τις οποίες αλληλεπιδρά ο χρήστης μέσω των HTML σελίδων. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του προγράμματος επιτυγχάνεται με τη χρήση τόσο
μίας server-side scripting language, όπως είναι τα Servlets, όσο και μίας client – side scripting
language, όπως είναι η Javascript. Παρακάτω περιγράφεται πώς λειτουργεί το καθένα από
αυτά.

4.4.1 Λειτουργία Joseki - MySQL

Η έναρξη του Joseki-2.0.0 ως standalone server γίνεται με την πληκτρολόγηση
συγκεκριμένων εντολών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. Με τις εντολές αυτές ο Joseki
μπορεί να “διαβάσει” και συνεπώς να χρησιμοποιήσει όλα τα .JAR αρχεία που έχουν
περιληφθεί στο classpath.

Εικόνα 12: Έναρξη του Joseki-2.0.0
Η έναρξη της MySQL βάσης δεδομένων γίνεται αυτόματα με τη λειτουργία του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η λειτουργία τόσο του Joseki εξυπηρετητή, όσο και της MySQL
βάσης δεδομένων εξαρτώνται από τα αρχεία διαμόρφωσης (configuration files) που το
καθένα χρησιμοποιεί. Ο Joseki εξυπηρετητής χρησιμοποιεί το αρχείο e t c / j o s e k i . n 3 , το
οποίο συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του Joseki. Το αρχείο αυτό κατά κύριο λόγο ορίζει τα
μοντέλα που χρησιμοποιεί ο εξυπηρετητής και τον τρόπο πρόσβασής τους από το χρήστη
μέσα από την εφαρμογή Ιστού (Web application). H MySQL βάση δεδομένων χρησιμοποιεί
το αρχείο m y . i n i , το οποίο βρίσκεται στο φάκελο των WINDOWS. Το αρχείο αυτό ορίζει
τις δυνατότητες της βάσης δεδομένων, τη διαδρομή στην οποία βρίσκεται η ίδια και
αποθηκεύονται τα δεδομένα, καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η γλώσσα
αποθήκευσης των δεδομένων. Την πρώτη φορά που τίθεται σε λειτουργία η MySQL ΒΔ
δημιουργήθηκε με τη χρήση SQL εντολών η βάση, όπου θα αποθηκεύονται τα RDF μοντέλα.
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Δε δημιουργήθηκε κανένας πίνακας, καθώς αυτοί παράγονται αυτόματα από τη JENA, κατά
την αποθήκευση RDF μοντέλων στη MySQL.
Η δυνατότητα πρόσβασης σε RDF μοντέλα μέσω μίας εφαρμογής Ιστού επιβάλλει τη
δημιουργία μίας σχετικής δομής ανάπτυξης (deployment structure) και του αρχείου
διαμόρφωσής της, web.xml. Η δομή αυτή εξασφαλίζει ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του
εξυπηρετητή και του προγράμματος φυλλομέτρησης, θα είναι δυνατό ο χρήστης να
πλοηγείται σε όλες τις ιστοσελίδες της εφαρμογής. Στο web.xml αρχείο ορίζεται ως αρχική
οθόνη του ΙΑΝΟΥ, μία HTML σελίδα η οποία δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης σε οθόνες
εισαγωγής, ενημέρωσης και αναζήτησης RDF μοντέλων, πόρων και ιδιοτήτων. Η δομή, η
οποία αναπαριστά την εφαρμογή ΙΑΝΟΣ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

C:\Joseki-2.0.0\webapps\joseki
icons
WEB-INF
classes
JanusClasses
JanusServlets
.java files
web.xml
.html files

Όλες οι εικόνες του ΙΑΝΟΥ

.java .class αρχεία
.class αρχεία σχημάτων
.class αρχεία των servlets
Servlets - Schemas
Περιγραφέας Ανάπτυξης της εφαρμογής
Γραφικό περιβάλλον
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4.4.2 Περιγραφή των Servlets
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται γενικά ο τρόπος λειτουργίας των Servlets που
καλούνται από τις ιστοσελίδες και πραγματοποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης των RDF
μοντέλων. Επειδή κατά τη διαχείριση των μοντέλων τα Servlets χρησιμοποιούν και καλούν
τόσο τα σχήματα που περιλαμβάνονται με τη διανομή της JENA, όσο και τα σχήματα που
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τον ΙΑΝΟ, θα γίνει πρώτα παρουσίαση του τρόπου
αναφοράς σε αυτά.

4.4.2.1 Αναφορά στα σχήματα
Η JENA 2.0 περιλαμβάνει μαζί με τη διανομή της βασικά οντολογικά σχήματα, όπως
είναι το RDF, το RDFS, το VCARD, το DC, το DCTerms κ.ά. Η αναφορά σε αυτά τα
σχήματα γίνεται με την εισαγωγή της κλάσης τους (import) στον κώδικα ή με την εισαγωγή
όλου του πακέτου της JENA που τα περιλαμβάνει (import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*; ).
Έπειτα χρησιμοποιούνται όπως κάθε άλλη κλάση με τα στιγμιότυπα και τις μεθόδους της.
Για τη λειτουργία του ΙΑΝΟΥ δημιουργήθηκαν τρία σχήματα. Το σχήμα που αντιστοιχεί
στο Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής - ISAD(G) δημιουργήθηκε από το
Archives_Ontology.java (Archives_Ontology.class) αρχείο, ενώ το δεύτερο που αντιστοιχεί
στο Διεθνές Πρότυπο Αρχειακών Καθιερωμένων Όρων - ISAAR(CPF) για Συλλογικά
Όργανα, Μεμονωμένα Πρόσωπα και Οικογένειες δημιουργήθηκε από το
Agent_Ontology.java (Agent_Ontology.class) αρχείο. Αντίστοιχα το κάθε αρχείο εκτυπώνει
στο Archives.xml και Agent.xml το οντολογικό σχήμα που έχει δημιουργήσει. Η αναφορά σε
αυτά τα σχήματα γίνεται με τη χρήση ενός τρίτου αρχείου: Archives.java (Archives.class) και
Agent.java (Agent.class) αντίστοιχα. Το αρχείο είτε καλείται μεμονωμένα με import στον
κώδικα, είτε με την εισαγωγή όλου του πακέτου που περιλαμβάνει τα οντολογικά σχήματα
του ΙΑΝΟΥ (import JanusClasses.*;).
Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε το σχήμα-θησαυρός που αντιστοιχίζεται στο πεδίο
Θέμα. Δημιουργείται από το mythesaurus.java (mythesaurus.class) αρχείο, αποθηκεύεται στο
Thesaurus.xml και γίνεται αναφορά σε αυτό μέσω του Thesaurus.java (Thesaurus.class)
αρχείου. Σε περίπτωση που γίνεται εισαγωγή όλου του πακέτου που περιλαμβάνει τα
οντολογικά σχήματα του ΙΑΝΟΥ (import JanusClasses.*;), δεν είναι απαραίτητη η ξεχωριστή
εισαγωγή του στον κώδικα.
Για την περιγραφή των πόρων χρησιμοποιούνται στον ΙΑΝΟ και ιδιότητες του σχήματος
Collection Description Schema, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη διανομή της JENA. Έτσι
δημιουργήθηκε ένα μόνο αρχείο αναφοράς στο συγκεκριμένο σχήμα: cld.java (cld.class). Και
αυτή η κλάση περιλαμβάνεται στο πακέτο JanusClasses.
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4.4.2.2 Servlets Εισαγωγής Δεδομένων
Οι οθόνες εισαγωγής διαχειρίζονται τρία RDF μοντέλα, το AcquisitionModel,
DescriptionModel, AgentModel, τα οποία αντιστοιχούν στις οντότητες Πρόσκτηση, Ενότητα
Περιγραφής και Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο του γενικού μοντέλου Αρχειακής Διαχείρισης,
όπως αυτό παρουσιάζεται στη σελίδα 57. Οι ιδιότητες των πόρων των πρώτων δύο μοντέλων
ορίζονται μέσα από το οντολογικό σχήμα Archives, ενώ όσον αφορά στο τρίτο μοντέλο
ορίζονται από το οντολογικό σχήμα Agent. Για την ακριβή περιγραφή των πόρων
χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον και ιδιότητες των σχημάτων RDFS, DC και CLD.
Η οθόνη εισαγωγής μίας νέας Πρόσκτησης καλεί το NewAcqServlet, η οθόνη
εισαγωγής μίας νέας Ενότητας Περιγραφής το NewDescrServlet, και η οθόνη εισαγωγής
ενός νέου Φυσικού/Νομικού Προσώπου το NewAgServlet. Το καθένα από αυτά
επικοινωνεί –μέσω του JDBC- μόνο με το αντίστοιχο RDF μοντέλο που είναι αποθηκευμένο
στη Βάση Δεδομένων. Και τα τρία servlets λειτουργούν με τον ίδιο περίπου τρόπο.
Καλούνται για πρώτη φορά από τη φόρμα μίας στατικής HTML σελίδας. Η επιλογή του
πλήκτρου Αποθήκευση ενεργοποιεί τη μέθοδο HTTP POST, η οποία στέλνει τα δεδομένα της
φόρμας στο Servlet που ορίζει η μέθοδος ACTION. Η διεύθυνση που ορίζεται μέσα στην
ACTION, δεν είναι η θέση όπου βρίσκεται η κλάση του Servlet, αλλά η ονομασία που
δόθηκε στο Servlet μέσα στο web.xml αρχείο του ΙΑΝΟΥ.

<FORM METHOD= ‘POST’ ACTION=’http://localhost:2020/Servlet01’>
……
input types, selects and textareas
…….
<input type= ‘submit’ value= ‘Αποθήκευση’>

Η συμπεριφορά των Servlets, από το σημείο της πρώτης επίκλησής τους και έπειτα,
καθορίζεται από τη μεταβλητή myinteger. Ανάλογα την τιμή που έχει αυτή η μεταβλητή,
εκτελείται συγκεκριμένο μέρος του κώδικά τους. Η λογική λειτουργίας των τριών αυτών
servlets παρουσιάζεται παρακάτω στο διάγραμμα ροής της Εικόνα 13. Στο ίδιο διάγραμμα
αναπτύσσεται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό πλαίσιο η πιο σημαντική διαφορά που χαρακτηρίζει
το NewDescrServlet από τα άλλα δύο.
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HTML στατική σελίδα

Επιλογή πλήκτρου Αποθήκευση και
αποστολή των δεδομένων

myinteger==0

Έλεγχος
μεταβλητής
myinteger

U
myinteger==1

R
Λαμβάνονται για πρώτη φορά τα
δεδομένα και προβάλλονται για
έλεγχο στο χρήστη

ΟΧΙ

ΝΑΙ
myinteger++;
Αποθήκευση;

Δημιουργία
νέου
Πόρου
και
αποθήκευση στο αντίστοιχο RDF
μοντέλο της Βάσης δεδομένων.
Χρήση των Jena κλάσεων
myinteger=0;
Μόνο
για
[
NewAcqServlet – NewAgServlet ]

Μήνυμα Επιτυχούς
Αποθήκευσης και
Επιλογές Πλοήγησης

Επιλογή δημιουργίας
σχέσης hasPart

Ισχύει μόνο για το
NewDescrServlet

Προβολή νέας φόρμας με κάποια
πεδία συμπληρωμένα
myinteger=0;

Εικόνα 13: Διάγραμμα Ροής των τριών Servlet Εισαγωγής Δεδομένων

Στο NewDescrServlet μετά από την επιτυχή αποθήκευση ενός νέου πόρου ο χρήστης
έχει την επιπλέον δυνατότητα να δημιουργήσει μία νέα ενότητα περιγραφής, η οποία
σχετίζεται με σχέση h a s P a r t με αυτή που μόλις δημιούργησε και αποθήκευσε. Σε αυτήν
την περίπτωση αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής myinteger (myinteger==2) και προβάλλεται
μία νέα κενή φόρμα, στην οποία είναι συμπληρωμένα τα πεδία ΑΒΕ, ΑΕΕ, Επίπεδο και
Ανώτερο Επίπεδο.
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Είσοδος
Δεδομένα που εισάγει …
NewAcqServlet
…ο χρήστης
NewDescrServlet …ο χρήστης

Έξοδος
Νέος Πόρος- R
Μοντέλο
Πρόσκτηση
AcquisitionModel
Ενότητα Περιγραφής και DescriptionModel
Υποκλάσεις
Φυσικό/Νομικό
AgentModel
Πρόσωπο και υποκλάσεις

Servlet

NewAgServlet

…ο χρήστης

Πίνακας 6: Είσοδος-Έξοδος των Servlets Εισαγωγής Δεδομένων

4.4.2.3 Servlet Ενημέρωσης Δεδομένων
Η οθόνη ενημέρωσης δεδομένων (update.html) καλεί το updateServlet, το οποίο και
πραγματοποιεί τη διαδικασία ανάκλησης, προβολής και ενημέρωσης του επιλεγμένου πόρου
και των ιδιοτήτων του. Το updateServlet πρώτα διερευνά αν ο πόρος που ο χρήστης επιθυμεί
να ενημερώσει είναι “Πρόσκτηση”, “Ενότητα Περιγραφής” ή “Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο”.
Έπειτα ανακτά το συγκεκριμένο πόρο και προβάλλει όλες τις ιδιότητές του σε μία φόρμα. Οι
ιδιότητες ανακτώνται με τη χρήση ενός Iterator. Αν ο χρήστης αλλάξει το περιεχόμενο της
φόρμας και επιλέξει το πλήκτρο Αποθήκευση, τότε τα δεδομένα αποστέλλονται με τη μέθοδο
HTTP POST στο αντίστοιχο Servlet εισαγωγής δεδομένων. Από αυτό το σημείο (παραπομπή
U στο διάγραμμα ροής της Εικόνα 13) και έπειτα το κάθε servlet συμπεριφέρεται με τον
τρόπο που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
Επιλογή επιδιωκόμενου Πόρου

Πρόσκτηση

Έλεγχος
τύπου του
Πόρου

Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο

Ενότητα Περιγραφής
Προβολή Πρόσκτησης

Προβολή Ενότητας Περιγραφής

Προβολή Προσώπου

Ενημέρωση;

Κλήση Αντίστοιχου Servlet

U
Εικόνα 14: Διάγραμμα Ροής Servlet Ενημέρωσης με Παραπομπή στην Εικόνα 13
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4.4.2.4 Servlet Αναζήτησης Δεδομένων
Στην οθόνη αναζήτησης δεδομένων πραγματοποιείται μόνο θεματική αναζήτηση.
Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού θεματικών όρων. Η υποβολή του ερωτήματος
πραγματοποιείται από το rdqlServlet, το οποίο ανακτά όλους τους πόρους που
περιλαμβάνουν τα θέματα που όρισε ο χρήστης. Έπειτα οι πόροι αυτοί προβάλλονται
δυναμικά σε ένα πίνακα μαζί με τις ιδιότητές τους: Τίτλο και Θέση.
Το ερώτημα λειτουργεί πάνω σε έναν RDFSRuleReasoner. Ο RDFSRuleReasoner, όπως
δηλώνεται και την τεκμηρίωση της JENA, παρέχει τη λογική σύμφωνα με την οποία
πραγματοποιείται το ερώτημα και μπορεί να διαμορφωθεί, ώστε να δουλεύει σε τρία
διαφορετικά επίπεδα:
Full
Επιστρέφει όλα τα RDFS αξιώματα με εξαίρεση τις συνεπαγωγές (entailments) με
κενούς κόμβους (bNodes) και τύπους δεδομένων. Αυτή είναι μία ακριβή ρύθμιση,
επειδή όλες οι RDF δηλώσεις πρέπει να ελεγχθούν για το αν ανήκουν σε κάποιο
container (bag, list, alt). Ακόμη παράγει δηλώσεις που αφορούν τον τύπο όλων των
πόρων και των ιδιοτήτων που αναφέρονται στα δεδομένα.
Default
Αυτή η ρύθμιση παραλείπει τους ελέγχους της προηγούμενης ρύθμισης. Οι
πληροφορίες σχετικά με τους πόρους και τις ιδιότητές τους είναι ήδη διαθέσιμες
μέσω του Jena API και η παραγωγή όλων αυτών των δηλώσεων έχει μικρή
πρακτική αξία. Στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται οι αξιωματικοί κανόνες, με
αποτέλεσμα, ακόμα και αν γίνει αναζήτηση σε ένα “κενό” RDFS InfModel, να
επιστραφούν δηλώσεις, όπως [rdf:type rdfs:range rdfs:Class].
Simple
Εφαρμόζει απλά τις σχέσεις subPropertyOf και subClassOf, τις συνεπαγωγές
domain και range. Παραλείπει όλα τα αξιώματα. Αυτή είναι η πιο χρήσιμη
ρύθμιση, αλλά δεν είναι η προεπιλεγμένη (default), καθώς αποτελεί λιγότερο
ολοκληρωμένη εφαρμογή του προτύπου.
Το rdqlServlet χρησιμοποιεί την τρίτη ρύθμιση, τόσο γιατί η αναζήτηση γίνεται σε
σχέσεις subClassOf , όσο και για λόγους απόδοσης. Η RDFS υλοποίηση της Jena δεν έχει
ολοκληρωμένα ελεγχθεί και αξιολογηθεί στην περίπτωση των μοντέλων που είναι
αποθηκευμένα σε Βάση Δεδομένων. Είναι φανερό ότι η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων
που βασίζεται εξολοκλήρου στο RDFS παρέχει περιορισμένες δυνατότητες αναζήτησης. Η
δημιουργία κανόνων και ρύθμισης της μηχανής αναζήτησης σύμφωνα με αυτούς αποτελεί
μία ενδιαφέρουσα προοπτική.
Οι σχέσεις μεταξύ των όρων που απαιτούνται από την ίδια τη δομή ενός θησαυρού
μπορούν να αποτελέσουν κανόνες χειρισμού όρων και εννοιών, και εξαγωγής
συμπερασμάτων.
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ΣΧΕΣΗ
BT - Broader Term
NT - Narrower Term
RT - Related Term
Use

ΚΑΝΟΝΕΣ
Όταν γίνεται αναζήτηση για έναν όρο, να ανακτώνται και
όλοι οι στενότεροί του όροι.
Όταν γίνεται αναζήτηση για έναν όρο, να ανακτώνται και
όλοι οι σχετικοί με αυτόν όροι.
Όταν γίνεται αναζήτηση για έναν όρο που δεν
χρησιμοποιείται, να ανακτάται εκείνος που επιλέχθηκε
αντί για αυτόν.

UF - Use For
SN - Scope Note

Πολύ ενδιαφέρουσα θα ήταν ο διαχωρισμός των εννοιών από τους όρους που τις
εκφράζουν. Η αναζήτηση πληροφοριών θα μπορεί να γίνεται σε εννοιολογικό επίπεδο και η
ανάκτηση θα επιστρέφει πολλούς και διαφορετικούς όρους που εκφράζουν την ίδια έννοια.
Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί τους όρους που προτιμά, χωρίς να
προκαλούνται προβλήματα στην ανάκτηση. Με τον ίδιο τρόπο θα είναι δυνατή και η
ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολύγλωσσους θησαυρούς. Ο χρήστης θα αναζητά στη μητρική
του γλώσσα μία έννοια και, αν επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αποτελέσματα που περιέχουν τη
συγκεκριμένη έννοια (υπό μορφή πολλών και διαφορετικών όρων) σε μία άλλη γλώσσα.
Η γλώσσα οντολογίας που μπορεί να υλοποιήσει τους παραπάνω κανόνες είναι η OWL
(Web Ontology Language). Ειδικά η OWL Lite επιτρέπει την εύκολη αναβάθμιση θησαυρών
σε οντολογίες. Προσφέρει περισσότερες ιδιότητες απ’ ό,τι το RDFS και δίνει τη δυνατότητα
για χρήση πληθαρίθμου (cardinality). Η δύναμή της μπορεί πράγματι να καλύψει
οποιοδήποτε χάσμα που σχετίζεται με τη χρήση ορολογίας.

4.4.2.5 Servlet Προβολής Προσκτήσεων
Η οθόνη εισαγωγής Νέας Ενότητας Περιγραφής περιλαμβάνει το πεδίο “Αρ. Βιβλίου
Εισαγωγής”, του οποίου η τιμή συνδέει την Ενότητα Περιγραφής με την Πρόσκτησή της. Η
προβολή των διαθέσιμων Προσκτήσεων γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου “ΑΒΕ?”. Το
πλήκτρο αυτό καλεί το showAcquisitions Servlet. Το Servlet αυτό πραγματοποιεί ένα
ερώτημα στη Βάση Δεδομένων και συγκεκριμένα στο μοντέλο AcquisitionModel. Ανακτά
όλες τις προσκτήσεις και προβάλλει το ΑΒΕ, ΑΕΕ, Προσωρινό Τίτλο και Υπηρεσία
Παράδοσης της κάθε πρόσκτησης. Με την επιλογή της επιθυμητής πρόσκτησης οι τιμές των
παραπάνω πεδίων (εκτός από τον Προσωρινό Τίτλο) μεταφέρονται στα αντίστοιχα πεδία της
Ενότητας Περιγραφής.
Στο συγκεκριμένο Servlet προβάλλονται όλες οι προσκτήσεις ανεξάρτητα από το αν
έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι. Ο λόγος είναι ότι η γλώσσα αναζήτησης του RDF, η RDF Query
Language - RDQL, δεν αποτελεί μία γλώσσα αναζήτησης τύπου SQL. Η λειτουργία της
βασίζεται στην ύπαρξη σχέσεων και όχι στην ανυπαρξία τους.
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4 . 5 Τ ο Γ ρ αφ ι κ ό Π ε ρ ι β άλ λ ο ν
Το γραφικό περιβάλλον του ΙΑΝΟΥ δημιουργήθηκε με HTML σελίδες, οι οποίες
βασίζονται σε πρότυπο που διαθέτει ελεύθερα η εταιρεία Elated 123 .
Η κεντρική οθόνη του ΙΑΝΟΥ προσφέρει πέντε δυνατότητες πλοήγησης:
1. Εισαγωγή Στοιχείων
2. Αλλαγή Στοιχείων
3. Γενικές Πληροφορίες
4. Αναζήτησης Στοιχείων
5. Χρήσιμους Συνδέσμους

Εικόνα 15: Η κεντρική οθόνη του ΙΑΝΟΥ

123

Elated, http://www.elated.com/. Το όνομα του προτύπου που δημιουργήθηκε είναι: Elated
PageKit:Abstract.
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4.5.1 Πληροφοριακές Οθόνες

Η οθόνη των Γενικών Πληροφοριών ενημερώνει για την εφαρμογή, τα πλαίσια και το
λογισμικό με το οποίο δημιουργήθηκε.

Εικόνα 16: Η οθόνη γενικών Πληροφοριών

Στην οθόνη “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” δίνονται χρήσιμοι σύνδεσμοι, που σχετίζονται τόσο
με το Σημασιολογικό Ιστό, όσο και με το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων. Ακόμα δίνονται
συνδέσεις προς τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον ΙΑΝΟ, καθώς και προς τα
αρχειακά συστήματα και τα σχήματα που λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό του ΙΑΝΟΥ.
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Εικόνα 17: Η Οθόνη Χρήσιμων Συνδέσεων
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4.5.2 Οθόνες Εισαγωγής Στοιχείων

Η επιλογή “Εισαγωγή στοιχείων” μας δίνει τρεις δυνατότητες, όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 18: Η οθόνη επιλογής για την Εισαγωγή Στοιχείων

Η κάθε επιλογή οδηγεί σε μία φόρμα εισαγωγής δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των RDF μοντέλων, τα οποία και έπειτα αποθηκεύονται
στη MySQL βάση δεδομένων. Σε μεγάλο αριθμό πεδίων υπάρχει επιλογή όσον αφορά την
τιμή των πεδίων, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την πληκτρολόγηση όσο το
δυνατόν περισσότερο.
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Εικόνα 19: Η οθόνη δημιουργίας Νέας Πρόσκτησης

Εικόνα 20: Η οθόνη δημιουργίας μίας νέας Ενότητας Περιγραφής

Το πλήκτρο ABE? εμφανίζει μέσω ένα νέο παράθυρο, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την
πρόσκτηση που συνδέεται με τη νέα Ενότητα Περιγραφής. Η επιλογή συγκεκριμένης
πρόσκτησης συμπληρώνει τα πεδία “Αρ. Βιβλίου Εισαγωγής”, “Αρ. Ειδικού Ευρετηρίου”
και “Υπηρεσία Παράδοσης”.
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Εικόνα 21: H Οθόνη των Προσκτήσεων

Εικόνα 22: Η Οθόνη Εισαγωγής Ενότητας Περιγραφής μετά την επιλογή Πρόσκτησης

Στην ίδια φόρμα δίπλα από το πεδίο “Θέμα”, το πλήκτρο με το ερωτηματικό καλεί ένα
νέο παράθυρο, το οποίο προβάλλει τα θέματα του θησαυρού. Τα θέματα του θησαυρού
προβάλλονται μέσα από τρεις λίστες επιλογών. Ανάλογα με το περιεχόμενο της πρώτης
λίστας δυναμικά αλλάζει και το περιεχόμενο της δεύτερης, και ανάλογα το περιεχόμενο της
δεύτερης αλλάζει το περιεχόμενο της τρίτης. Από την τρίτη λίστα ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει τον όρο που επιθυμεί. Ο επιλεγμένος όρος αυτόματα προβάλλεται στο πεδίο από
όπου αρχικά κλήθηκε το νέο παράθυρο.
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Εικόνα 23: Επιλογή Θέματος στην οθόνη “Νέα Ενότητα Περιγραφής”

Εικόνα 24: Το παράθυρο επιλογής θεματικού όρου
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Εικόνα 25: Ο επιλεγμένος όρος ενημερώνει το πεδίο Θέμα

Εικόνα 26: Η οθόνη δημιουργίας ενός νέου Φυσικού/Νομικού Προσώπου
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4.5.3 Οθόνη Αναζήτησης Στοιχείων

Η οθόνη αναζήτησης σχεδιάστηκε όσο πιο απλή γίνεται, για λόγους φιλικότητας προς το
χρήστη, ο οποίος γνωρίζει τι θέλει να βρει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ούτε
πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα, ούτε τη φιλοσοφία και έννοιες του Σημασιολογικού Ιστού.

Εικόνα 27: Η οθόνη Αναζήτησης Πληροφοριών

Εικόνα 28: Επιλογή Θεματικής Κατηγορίας (2ο επίπεδο)
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Εικόνα 29: Τα αποτελέσματα της προηγούμενης αναζήτησης. Διακρίνεται ότι έχουν
επιστραφεί διαφορετικοί θεματικοί όροι, που ωστόσο ανήκουν στην ίδια θεματική κατηγορία

Εικόνα 30: Αναζήτηση πόρων που έχουν συγκεκριμένο Θεματικό και Γεωραφικό Όρο ως
θέματα.

Εικόνα 31: Τα αποτελέσματα της προηγούμενης αναζήτησης. Στην περίπτωση του θεματικού
όρου, επειδή ακριβώς επιλέχθηκε ευρύτερη θεματική κατηγορία έχουν επιστραφεί
διαφορετικοί θεματικοί όροι που ανήκουν σε αυτήν.
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4.5.4. Οθόνη Ενημέρωσης Στοιχείων

Στην οθόνη ενημέρωσης δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης υπαρχόντων πόρων, και
συγκεκριμένα της Πρόσκτησης, Ενότητας Περιγραφής και Φυσικού/Νομικού Προσώπου.

Εικόνα 32: Η οθόνη ενημέρωσης

Εικόνα 33: Η Οθόνη ενημέρωσης με επιλεγμένη την Ενότητα Περιγραφής
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4 . 6 Δ οκ ι μ ασ τ ι κ ά Δ ε δ ο μ έ ν α
Η αρχειακή συλλογή που παραχωρήθηκε για τις ανάγκες του ΙΑΝΟΥ ανήκει στο
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) του Δήμου Καλαμαριάς. Πρόκειται για
το “Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης”, το οποίο περιλαμβάνει αντίγραφα προσφυγικών
καταστατικών σωματείων, τα οποία εντόπισαν και ανατύπωσαν οι ιστορικοί ερευνητές του
ΙΑΠΕ μετά από επιτόπια έρευνα στο αρχείο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Οι φάκελοι
που περιλήφθηκαν στον ΙΑΝΟ ανήκουν σε δύο διαφορετικές προσκτήσεις της ίδιας
συλλογής.
Η πρώτη πρόσκτηση της συλλογής εισήχθη στο ΙΑΠΕ στις 17.07.1997 λαμβάνοντας
ΑΒΕ: 259 και ΑΕΕ:ΔΙΟΙΚ.08.01. Περιλαμβάνει τους φακέλους 79 προσφυγικών
σωματείων. Οι φάκελοι αυτοί ανήκουν στην πρώτη περίοδο (1914-1971) καταχώρησης
σωματείων 124 . Με τη δεύτερη πρόσκτηση της συλλογής στις 15.12.1997, η συλλογή έλαβε
ΑΒΕ: 300 και ΑΕΕ: ΔΙΟΙΚ.08.02. Η πρόσκτηση αυτή περιλαμβάνει τους φακέλους 48
προσφυγικών σωματείων. Οι φάκελοι αυτοί ανήκουν και στις τρεις περιόδους καταχώρησης
σωματείων. Η κάθε περίοδο καταχώρησης συνιστά, σύμφωνα με την Αρχειονομία, αρχειακή
σειρά στην οποία περιλαμβάνονται οι φάκελοι που αποτελούνται από τα καταστατικά των
προσφυγικών σωματείων.

4 . 7 Δ υ ν ατ ό τ η τ ε ς τ ο υ ΙΑ Ν Ο Υ
Αν και οι πρώτες προσπάθειες αυτοματοποίησης θεωρούνται πιο εύκολες 125 , κάτι τέτοιο
δεν ισχύει για μία ελληνική αρχειακή εφαρμογή. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχει υιοθετηθεί
ακόμη ένα κοινό πρότυπο αρχειακής περιγραφής από όλες τις αρχειακές υπηρεσίες των
Γενικών Αρχείων του Κράτους, στο οποίο θα μπορεί να στηριχτεί το νέο σύστημα. Το
γεγονός αυτό οφείλεται εξίσου στη σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού που γνωρίζουν τα ΓΑΚ
και στην ύπαρξη ενός τεράστιου πλούτου αρχειακών πηγών, οι οποίες επιπλέον είναι πολύ
διαφορετικές μεταξύ τους εξαιτίας της κυριαρχίας ελληνικών περιοχών από διαφορετικούς
κατακτητές και της σταδιακής ενσωμάτωσής τους στο επίσημο ελληνικό κράτος.
Ο ΙΑΝΟΣ αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός αυτοματοποιημένου
περιβάλλοντος για τη διαδικασία της Αρχειακής Περιγραφής. Παρέχει τη δυνατότητα
αποθήκευσης διοικητικών μεταδεδομένων που αφορούν τόσο το πλαίσιο παραγωγής της
περιγραφόμενης αρχειακής συλλογής, όσο και το πλαίσιο φύλαξής της στην Αρχειακή
Μονάδα. Το μοντέλο στο οποίο βασίζεται ο ΙΑΝΟΣ αναπαριστά πλήρως το σύνολο των
124

Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έχει χωρίσει σε τρεις περιόδους καταχώρισης τα σωματεία, των
όποιων τη σύσταση ενέκρινε: 1) 1914-1971, 2) 1971-1981 και 3) 1982-1997 .
125
Larry N.Osborne, Margaret Nakamura, Systems Analysis for Librarians and Information
Professionals, Englewood Colorado:Libraries Unlimited Inc, 1994, 196.
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διαδικασιών διαχείρισης Σύγχρονων Διοικητικών Αρχείων, και μπορεί να επεκταθεί,
προκειμένου να τις περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η επεκτασιμότητα του μοντέλου του ΙΑΝΟΥ σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες του
Σημασιολογικού Ιστού, καθιστά δυνατή τη χρήση και περισσοτέρων οντολογικών σχημάτων,
τα οποία θα αναπαριστούν τόσο περιγραφικά, όσο και διοικητικά μεταδεδομένα. Ενδεικτικά
αναφέρονται οντολογίες αναπαράστασης σχέσεων μεταξύ οντοτήτων, είδη εγγράφων, τύπων
οργανισμών και διοικητικών λειτουργιών. Ενδιαφέρουσα είναι η προοπτική ρητής
καταγραφής σε οντολογία κανονισμών και πολιτικών πρόσβασης, αναπαραγωγής και
διάθεσης του αρχειακού υλικού ή και η ανάπτυξη μιας οντολογίας ελληνικών γεωγραφικών
όρων με μία παράλληλη σημασιολογική χαρτογράφησή τους σε αντίστοιχες οθωμανικές και
βενετσιάνικες ονομασίες.
Η ανάπτυξη οντολογιών και η σημασιολογική χαρτογράφηση μεταξύ των διαφορετικών
αρχειακών παραδόσεων και πρακτικών, που ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα λόγω της
ιδιαίτερης ιστορίας της, μπορούν να αποτελέσουν το μέσο για να ξεπεραστούν μεθοδολογικά
εμπόδια και για να αναδειχθεί ο πλουσιότατος ελληνικός αρχειακός πλούτος.
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4 . 8 Β ι β λ ι ο γ ρ αφ ί α
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Ε
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. ΕΛΟΤ 1321: Τεκμηρίωση-Κατευθυντήριες Οδηγίες για
τη Συγκρότηση και Ανάπτυξη Μονόγλωσσων Θησαυρών, Αθήνα: ΕΛΟΤ, 1993.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

I
International Standards Organization. ISO 2788: Documentation-Guidelines for the
establishment and development of monolingual thesauri, 1986.

L
Lassila, Ora και Ralph R.Swick επιμ.. “Resource Description Framework (RDF) Model and
Syntax Specification: W3C Proposed Recommendation 05 September 2003”. Διαθέσιμο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.w3.org/TR/PR-rdf-syntax.

O
Osborne, Larry N. και Margaret Nakamura. Systems Analysis for Librarians and Information
Professionals. Englewood Colorado: Libraries Unlimited Inc, 1994.

U
UNHCR και FMO. Thesaurus Classes. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://refugeethesaurus.org/hms/unilister.php?show=classthes&langid=1&reset=1&expan
d=28

V
Vitali, Stefano. “Metadata And Archival Descriptive Standards”. Διαθέσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/Soc-inf/epn/Vitali.doc.

W
Woodley, Mary S. “DCMI Glossary”, DCMI Recommended Resource. Dublin Core
Metadata Initiative (DCMI): 15-09-2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://dublincore.org/ documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml
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5. Συμπεράσματα
5 . 1 Α ν άγ κ ε ς Α ρ χ ε ι ακ ή ς Π ε ρ ι γ ρ αφ ή ς κ αι Α ρ χ ε ι ακ ώ ν
Σ υ στ η μ άτ ω ν
Η Αρχειακή Περιγραφή αποτελεί μία μόνο από τις διαδικασίες της Αρχειακής
Διαχείρισης. Για μία πλήρης περιγραφή θεωρούνται απαραίτητα και στοιχεία που δεν
αφορούν άμεσα το περιεχόμενο του περιγραφόμενου αντικειμένου. Όπως η πετυχημένη
αρχειακή περιγραφή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα πλαίσια δημιουργίας ενός
αρχείου/συλλογής, έτσι οφείλει να περιγράφει και τα πλαίσια της δικής της δημιουργίας,
παρέχοντας στην ουσία πληροφορίες για τα πλαίσια διαχείρισης της αρχειακής συλλογής.
Όπως ακριβώς ένα έγγραφο ενός αρχείου δεν αποτελεί ένα διακριτό αντικείμενο
δεδομένων, καθώς εξαρτάται από το πλαίσιο παραγωγής του και από τα υπόλοιπα έγγραφα
που το συνοδεύουν, έτσι και τα σχετικά με αυτό το έγγραφο δεδομένα που οι αρχειονόμοι
δημιουργούν, συλλέγουν, ενημερώνουν και χρησιμοποιούν δεν αποτελούν απλά περιγραφικά
δεδομένα, που “υποστηρίζουν τον εντοπισμό του συγκεκριμένου εγγράφου και μόνο” 126 . Τα
μεταδεδομένα αυτά εξυπηρετούν μία ποικιλία αρχειακών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως
η εκκαθάριση, η πρόσκτηση, η διατήρηση, η αποθήκευση, και καθίστανται απολύτως
αναγκαία για το φυσικό, διοικητικό και νοητικό έλεγχο του αρχειακού υλικού 127 .
Η ανάπτυξη ενός συνόλου μεταδεδομένων για την αρχειακή κοινότητα δεν θα
παραβλέψει μία τέτοια παράμετρο. Ήδη στο Γενικό Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής
περιλαμβάνονται πεδία, όπου καταχωρούνται πληροφορίες διαχείρισης, οι οποίες δεν
αφορούν άμεσα το περιεχόμενο της περιγραφόμενης αρχειακής συλλογής. Οι πληροφορίες
αυτές αποτελούν στην ουσία διοικητικά μεταδεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη
διαχείριση και διοίκηση πληροφοριακών πηγών και περιλαμβάνουν πληροφορίες
δικαιωμάτων και πρόσβασης, δεδομένα για τη δημιουργία και τη διατήρηση του ψηφιακού
αντικειμένου 128 .
Σύμφωνα με την Anne Gilliland-Swetland, υπάρχουν πέντε τύποι μεταδεδομένων που
είναι απαραίτητοι για μια ολοκληρωμένη αρχειακή περιγραφή. Η υποστήριξη αυτών των
τύπων μεταδεδομένων απαιτεί και τη ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου αρχειακού
πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει το σύνολο των αρχειακών εργασιών.

126

Mary S. Woodley, “DCMI Glossary”, DCMI Recommended Resource, Dublin Core Metadata
Initiative (DCMI): 15-09-2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dublincore.org/
documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml
127
Peter Horsman, “Metadata and Archival Description”, EUAN. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.euan.org/euan_meta.html
128
Mary S. Woodley, “DCMI Glossary”, DCMI Recommended Resource, Dublin Core Metadata
Initiative (DCMI): 15-09-2003. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dublincore.org/
documents/2003/08/26/usageguide/glossary.shtml
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ΤΥΠΟΣ

Διοικητικά

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

- Πληροφορίες Πρόσκτησης
- Τεκμηρίωση αιτήσεων νομικής πρόσβασης
Μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται - Πληροφορίες αποθήκευσης
για τη διαχείριση πληροφοριακών
- Κριτήρια επιλογής για ψηφιοποίηση
πόρων
- Πληροφορίες αντιγράφων και διαφοροποιήσεων
μεταξύ παρόμοιων πληροφοριακών
αντικειμένων.

Περιγραφικά

Μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται - Κατάλογος
για την περιγραφή ή ταυτοποίηση των - Εργαλεία έρευνας
πληροφοριακών πόρων
- Ειδικευμένα Ευρετήρια

Διατήρησης

Μεταδεδομένα που σχετίζονται με
την πολιτική διατήρησης των
πληροφοριακών πόρων

- Τεκμηρίωση Φυσικής Κατάστασης των πόρων
- Τεκμηρίωση δράσεων διατήρησης των φυσικών
και ψηφιακών εκδοχών των πόρων.

Τεχνικά

Μεταδεδομένα που σχετίζονται με
τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος και τη συμπεριφορά των
μεταδεδομένων

- Τεκμηρίωση υλικού και λογισμικού
- Πληροφορίες ψηφιοποίησης
- Πιστοποίησης και δεδομένα ασφάλειας

Χρήσης

Μεταδεδομένα που σχετίζονται με το
επίπεδο και τον τύπο της χρήσης των
πληροφοριακών πόρων

- Πληροφορίες εκθέσεων, εκδηλώσεων
- Παρακολούθηση χρήσης και χρηστών

Πίνακας 7: Πίνακας Αρχειακών Μεταδεδομένων και παραδείγματα 129

129

Anne
Gilliland-Swetland,
Setting
the
Stage
in
Introduction
to
http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/2_articles/index.html

Metadata
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5 . 2 Π ρ ο τ άσ ε ι ς γ ι α Μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή Έ ρ ε υ ν α
Οι τεχνολογίες που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει ένα αρχείο
σχετικά με την επεξεργασία του υφίστανται ήδη. Οι όποιες ενστάσεις των αρχειονόμων, οι
οποίες είχαν προκληθεί από την αδυναμία της πληροφορικής να διευκολύνει στην επίτευξη
του νοητικού ελέγχου 130 των αρχείων και της ασφάλειας 131 , όταν αυτά διατίθενται στο
Διαδίκτυο, αίρονται. Οι οντολογίες μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλα εργαλεία
εξασφάλισης του νομικού, νοητικού και φυσικού ελέγχου των αρχείων. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο έκφρασης κανόνων πρόσβασης, το οποίο μπορεί ανάλογα να
αξιοποιηθεί από μία αρχειακή εφαρμογή. Παρέχουν τη δυνατότητα περιγραφής τόσο του
περιεχομένου των αρχείων, όσο και των πλαισίων παραγωγής τους. Ακόμα μπορούν να
δώσουν πληροφορίες για τη φυσική ή δικτυακή τοποθεσία φύλαξης των αρχείων, καθώς και
πληροφορίες σχετικές με το υπόστρωμά τους.
Οι οντολογίες ως μέρος του Σημασιολογικού Ιστού, όπου “τα πάντα μπορούν να
ειπωθούν για τα πάντα”, μπορούν να αποτελέσουν το μέσο ένταξης των αρχείων στην
μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας. Η αρχειακή κοινότητα αξιοποιώντας τις νέες
εξελίξεις θα προχωρήσει στη δημιουργία των οντολογιών και των σχημάτων εκείνων που θα
αναπαριστούν τις διαδικασίες της αρχειακής διαχείρισης. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει
πρώτα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εκφραστεί η αρχειακή παράδοση και
πραγματικότητα της κάθε χώρας.
Η διαδικασία αυτή είναι συναφής με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
όπου απαιτείται, κατά τη γνώμη μας, η συμμετοχή της Εθνικής Αρχειακής Υπηρεσίας και η
συνεργασία με τις Διοικητικές Αρχές της χώρας, προκειμένου από κοινού να διατυπώσουν
ρητά και επίσημα τη διοικητική πληροφορία, που οι διοικητικές υπηρεσίες αυθόρμητα
δημιουργούν κατά τη λειτουργία τους και οι αρχειονόμοι αξιοποιούν ως τελικοί διαχειριστές
των αρχείων. Μία τέτοια εργασία μπορεί να βοηθήσει τόσο σε θέματα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, όσο και σε θέματα διαχείρισης του αρχειακού υλικού. Το πιο σημαντικό
είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα διατηρούνται τόσο τα περιγραφικά μεταδεδομένα των
αρχείων, όσο και άλλα είδη μεταδεδομένων, όπως τα πλαίσια δημιουργίας μίας αρχειακής
συλλογής, χωρίς να χρειάζεται οι αρχειονόμοι να τα ανακαλύψουν και να τα
αναπαραστήσουν μέσα από διανοητικές μεθόδους.
Σε διεθνές επίπεδο οι αρχειακές κοινότητες του κόσμου θα πρέπει να ασχοληθούν με τη
χαρτογράφηση μεταξύ των οντολογικών σχημάτων που έχει η κάθε μία αναπτύξει,

130

Βλ. σχετικά. Σοφία Ζαπουνίδου, Η Λειτουργία
Κοινωνία της Πληροφορίας, (Πτυχιακή Εργασία
Πανεπιστήμιο) Κέρκυρα, 2001, σελ 32-35.
131
Βλ. σχετικά. Σοφία Ζαπουνίδου, Η Λειτουργία
Κοινωνία της Πληροφορίας, (Πτυχιακή Εργασία
Πανεπιστήμιο) Κέρκυρα, 2001, σελ 45.

του Αρχείου στο Κοινωνικό Σύνολο και στην
Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο
του Αρχείου στο Κοινωνικό Σύνολο και στην
Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο
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προκειμένου να διευκολυνθούν οι μηχανισμοί εξαγωγής συμπερασμάτων και να αναπτυχθούν
νέες και προηγμένες πληροφοριακές Υπηρεσίες Ιστού μεταξύ τους.
Ο Σημασιολογικός Ιστός δεν αποτελεί απλά ένα νέο είδος Πληροφοριακού Ιστού, που θα
αποδειχθεί χρήσιμο σε όσους έχουν κάποια ειδικά ενδιαφέροντα. Αποτελεί μία καινούρια
φιλοσοφία αντίληψης της καθημερινότητας και θεωρείται βέβαιο πως θα επηρεάσει την
εξέλιξη των Επιστημών της Πληροφορίας, όπως ακριβώς έγινε και με την εμφάνιση του
Παγκόσμιου Ιστού στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Οι νέες εξελίξεις δεν
επιφυλάσσουν, επομένως, στην Αρχειονομία μόνο προηγμένες και εξαιρετικής απόδοσης
πληροφοριακές υπηρεσίες Ιστού, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό τόσο αρχειακών
πρακτικών, όσο και του ίδιου του αρχειακού επαγγέλματος.
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6. Παράρτημα
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6 . 1 C o n f ig u r at i o n f il e s
6.1.1 joseki.n3
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix module: <http://joseki.org/2003/06/module#> .
@prefix joseki: <http://joseki.org/2003/07/configuration#> .
<> rdfs:comment "Server configuration and data source mapping".
## Server configuration
<> a joseki:JosekiServer ;
joseki:josekiSchema
joseki: ;
joseki:alsoInclude
<file:etc/joseki-defs.n3> ;
joseki:useContentType "application/rdf+xml" ;
joseki:useContentType "application/n3" ;
## Server debug:
# 1 - Must ask for exact MIME type else get application/n3
# (i.e. from a web browser)
# 2 - HTTP GET repsonses are set no cache.
joseki:serverDebug
.

"true" ;

# In the servlet interface HttpServletRequest.getURI() returns
# a string WITHOUT the host name (its a relative URI).
# so "http://server/" is replaced by "/"
# This configuration system does not allow different
# URIs to be support on different virtual servers (yet).
<http://server/testdata>
a joseki:AttachedModel ;
joseki:attachedModel
<file:Data/test_data.n3> ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingGET ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingFetchClosure ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingRDQL ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingSPO ;
# Allow query over POST
joseki:hasOperation
joseki:BindingQueryModel ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingOptions ;
joseki:isImmutable
"true" ;
# Not pingable
joseki:namespacePrefix
[ joseki:prefix "jd" ; joseki:nsURI <http://jena/> ] ;
rdfs:comment "Test data" ;
.
<http://server/empty>
a joseki:AttachedModel ;
joseki:attachedModel
<file:Data/Test/empty.nt> ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingRDQL ;
##joseki:hasQueryOperation joseki:BindingGET ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingQueryModel ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingAdd ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingOptions ;
# Define the operation completely inline
joseki:hasOperation
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[ joseki:operationName "ping" ;
module:interface
joseki:OpPing ;
module:implementation
[ module:className
"org.joseki.server.processors.PingProcessor" ]
];
rdfs:comment "Initially empty model" ;
.
<http://server/books>
a joseki:AttachedModel ;
joseki:attachedModel
<file:Data/books.n3> ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingFetchClosure ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingRDQL ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingSPO ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingGET ;
rdfs:comment "A collection of book details" ;
.
<http://server/Archives>
a joseki:AttachedModel ;
joseki:attachedModel
<jdbc:mysql://localhost/Archives> ;
joseki:user
"sofia" ;
joseki:password
"mis" ;
joseki:dbModelName
"AcquisitionModel" ;
joseki:dbType
"MySQL" ;
joseki:dbDriver
"com.mysql.jdbc.Driver" ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingRDQL ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingOptions ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingPing ;
joseki:hasOperation
joseki:BindingQueryModel ;
joseki:hasQueryOperation joseki:BindingGET ;
.
# Local Variables:
# tab-width: 4
# indent-tabs-mode: nil
# End:

6.1.2 my.ini
#This File was made using the WinMySQLAdmin 1.4 Tool
#17/11/2003 7:56:03 μμ
#Uncomment or Add only the keys that you know how works.
#Read the MySQL Manual for instructions
[mysqld]
basedir=C:/mysql-4.0.16
#bind-address=127.0.0.1
datadir=C:/mysql-4.0.16/data
language=C:/mysql-4.0.16/share/greek
#character-sets-dir=C:/mysql-4.0.16/share/mysql/charsets
default-character-set=greek
#slow query log#=
#tmpdir#=
port=3306
#set-variable=key_buffer=16M
[WinMySQLadmin]
Server=C:/mysql-4.0.16/bin/mysqld-nt.exe
user=sofia
password=mis
QueryInterval=10
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6.1.3 web.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
<web-app>
<display-name>JANUS</display-name>
<!-- SERVLETS -->
<!-- A well-known servlet for testing -->
<servlet>
<servlet-name>Dumper</servlet-name>
<servlet-class>
org.joseki.server.webserver.servlets.DumpServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>newAcqServlet</servlet-name>
<servlet-class>
JanusServlets.newAcqServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>NewDescrServlet</servlet-name>
<servlet-class>
JanusServlets.NewDescrServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>NewAgServlet</servlet-name>
<servlet-class>
JanusServlets.NewAgServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>updateServlet</servlet-name>
<servlet-class>
JanusServlets.updateServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>showAcquisitions</servlet-name>
<servlet-class>
JanusServlets.showAcquisitions
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>rdqlServlet</servlet-name>
<servlet-class>
JanusServlets.rdqlServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet>
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<!-- NOT rdfserver (the application name) -->
<servlet-name>JANUS</servlet-name>
<servlet-class>org.joseki.server.http.JosekiWebAPI</servlet-class>
<!-- Configuration file -->
<init-param>
<param-name>jena.rdfserver.modelset</param-name>
<param-value>etc/joseki.n3</param-value>
</init-param>
</servlet>
<!-- MAPPINGS -->
<servlet-mapping>
<servlet-name>Dumper</servlet-name>
<url-pattern>/dump</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>newAcqServlet</servlet-name>
<url-pattern>/Servlet01</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>NewDescrServlet</servlet-name>
<url-pattern>/Servlet02</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>NewAgServlet</servlet-name>
<url-pattern>/Servlet03</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>updateServlet</servlet-name>
<url-pattern>/Servlet04</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>showAcquisitions</servlet-name>
<url-pattern>/Servlet05</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>rdqlServlet</servlet-name>
<url-pattern>/Servlet06</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>JANUS</servlet-name>
<url-pattern>/Janus</url-pattern>
</servlet-mapping>
<welcome-file-list>
<welcome-file>Janus_main.html</welcome-file>
</welcome-file-list>
<!-- SECURITY -->
<security-constraint>
<web-resource-collection>
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<web-resource-name>Janus</web-resource-name>
<url-pattern>/rdfserver/*</url-pattern>
<http-method>GET</http-method>
<http-method>POST</http-method>
<http-method>OPTIONS</http-method>
</web-resource-collection>
</security-constraint>
</web-app>

6

6 . 2 Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Σ χ η μ άτ ω ν
6.2.1 Σχήμα Αρχειακής ∆ιαχείρισης
6.2.1.1 .java Αρχείο Δημιουργία του Οντολογικού Σχήματος
Archives_Ontology.java
package JanusClasses;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
import java.lang.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.ontology.*;
import java.io.Writer;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.arp.lang.*;
import JanusClasses.*;
public class Archives_Ontology
{
static String myUri;
static String agentUri;
static OntModel mymodel;
static OntClass ArchivalAdministration;
static OntClass Appraisal;
static OntClass Acquisition;
static OntClass Arrangement;
static OntClass ArchivalDescription;
static OntClass ReferenceServices;
static OntClass ArchivalType;
static OntClass Archives;
static OntClass AdminArchives;
static OntClass EducationalArchives;
static OntClass OttomanArchives;
static OntClass ArchivalCollection;
static OntClass PhysicalArchivalType;
static OntClass DescriptionUnit;
static OntClass ArchivalUnit;
static OntClass Fonds;
static OntClass SubFonds;
static OntClass Series;
static OntClass SubSeries;
static OntClass Files;
static OntClass SubFiles;
static OntClass BindedBook;
static OntClass LooseDocuments;
static OntClass ArchivalItem;
static OntClass MyDocument;
static OntClass Photograph;
static OntClass ConceptualArchivalType;
static OntClass Record_Tekmirio;
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static OntClass Agent;
static OntProperty acquisitionABE;
static OntProperty acquisitionAEE;
static OntProperty acquisitionDate;
static OntProperty acquisitionType;
static OntProperty acquisitionDoc;
static OntProperty acquisitionLoc;
static OntProperty depositor;
static OntProperty hasCivilServant;
static OntProperty hasArchivist;
static OntProperty appraisalHistory;
static OntProperty levelOfDescription;
static OntProperty systemOfArrangement;
static OntProperty reproductionControl;
static OntProperty script;
static OntProperty hasAcquisition;
static OntProperty hasAEE;
static OntProperty hasDepositor;
static OntProperty temporaryTitle;
static OntProperty oldReferenceCode;
static OntProperty physicalCharacteristics;
static OntProperty entryCreator;
static OntProperty entryStatus;
static OntProperty entrylevelOfDetail;
static OntProperty entryLanguage;
static OntProperty entryNotes;

public static void main (String args[]) throws RDFRDBException,SQLException,FileNotFoundException,
IOException{
myUri ="http://localhost:2020/Archives.xml#";
agentUri ="http://localhost:2020/Agent.xml#";
mymodel = ModelFactory.createOntologyModel(ProfileRegistry.RDFS_LANG );
ArchivalAdministration= mymodel.createClass( myUri + "ArchivalAdministration");
Appraisal= mymodel.createClass( myUri + "Appraisal" );
Acquisition= mymodel.createClass( myUri + "Acquisition" );
Arrangement= mymodel.createClass( myUri + "Arrangement" );
ReferenceServices= mymodel.createClass( myUri + "ReferenceServices" );
ArchivalDescription= mymodel.createClass( myUri + "ArchivalDescription" );
ArchivalType= mymodel.createClass( myUri + "ArchivalType" );
Archives = mymodel.createClass( myUri + "Archive" );
AdminArchives= mymodel.createClass( myUri + "AdministrativeArchives" );
EducationalArchives= mymodel.createClass( myUri + "EducationalArchives" );
OttomanArchives= mymodel.createClass( myUri + "OttomanArchives" );
ArchivalCollection= mymodel.createClass( myUri + "ArchivalCollection" );
PhysicalArchivalType= mymodel.createClass( myUri + "PhysicalArchivalType");
DescriptionUnit= mymodel.createClass( myUri + "DescriptionUnit");
ArchivalUnit= mymodel.createClass( myUri + "ArchivalUnit");
Fonds= mymodel.createClass( myUri + "Fonds");
SubFonds= mymodel.createClass( myUri + "SubFonds");
Series= mymodel.createClass( myUri + "Series");
SubSeries= mymodel.createClass( myUri + "SubSeries");
Files= mymodel.createClass( myUri + "Files");
SubFiles= mymodel.createClass( myUri + "SubFiles");
BindedBook=mymodel.createClass( myUri + "Book");
LooseDocuments=mymodel.createClass( myUri + "LooseDocuments");
ArchivalItem=mymodel.createClass( myUri + "ArchivalItem");
MyDocument=mymodel.createClass( myUri + "Document");
Photograph=mymodel.createClass( myUri + "Photograph");
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ConceptualArchivalType=mymodel.createClass( myUri + "ConceptualArchivalType");
Record_Tekmirio=mymodel.createClass( myUri + "Record_Tekmirio");
Agent= mymodel.createClass( agentUri + "Agent");
//relations between Classes Classes-SubClasses------------------------------------ArchivalAdministration.addLabel("Archival Administration", null);
ArchivalAdministration.addComment("This is the ontology's root class", null);
Appraisal.addSuperClass(ArchivalAdministration);
Appraisal.addLabel("Appraisal", null);
Appraisal.addComment("", null);
Acquisition.addSuperClass(ArchivalAdministration);
Acquisition.addLabel("Acquisition", null);
Acquisition.addComment("", null);
Arrangement.addSuperClass(ArchivalAdministration);
Arrangement.addLabel("Arrangement", null);
Arrangement.addComment("", null);
ReferenceServices.addSuperClass(ArchivalAdministration);
ReferenceServices.addLabel("ReferenceServices", null);
ReferenceServices.addComment("", null);
ArchivalDescription.addSuperClass(ArchivalAdministration);
ArchivalDescription.addLabel("ArchivalDescription", null);
ArchivalDescription.addComment("", null);
//subClasses of the ArchivalDescription
ArchivalType.addSuperClass(ArchivalDescription);
ArchivalType.addLabel("Archival Type", null);
ArchivalType.addComment("", null);
Archives.addSuperClass(ArchivalType);
Archives.addLabel("Archives", null);
Archives.addComment("", null);
AdminArchives.addSuperClass(Archives);
AdminArchives.addLabel("Administrative Archives", null);
AdminArchives.addComment("", null);
EducationalArchives.addSuperClass(Archives);
EducationalArchives.addLabel("Educational Archives", null);
EducationalArchives.addComment("", null);
OttomanArchives.addSuperClass(Archives);
OttomanArchives.addLabel("Ottoman Archives", null);
OttomanArchives.addComment("", null);
ArchivalCollection.addSuperClass(Archives);
ArchivalCollection.addLabel("Archival Collection", null);
ArchivalCollection.addComment("", null);
PhysicalArchivalType.addSuperClass(ArchivalDescription);
PhysicalArchivalType.addLabel("Physical Archival Type", null);
PhysicalArchivalType.addComment("", null);
DescriptionUnit.addSuperClass(PhysicalArchivalType);
DescriptionUnit.addLabel("Description Unit", null);
DescriptionUnit.addComment("", null);
ArchivalUnit.addSuperClass(DescriptionUnit);
ArchivalUnit.addLabel("Archival Unit", null);
ArchivalUnit.addComment("", null);
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Fonds.addSuperClass(ArchivalUnit);
Fonds.addLabel("Fonds", null);
Fonds.addComment("", null);
SubFonds.addSuperClass(Fonds);
SubFonds.addLabel("SubFonds", null);
SubFonds.addComment("", null);
Series.addSuperClass(ArchivalUnit);
Series.addLabel("Series", null);
Series.addComment("", null);
SubSeries.addSuperClass(Series);
SubSeries.addLabel("SubSeries", null);
SubSeries.addComment("", null);
Files.addSuperClass(ArchivalUnit);
Files.addLabel("Files", null);
Files.addComment("", null);
SubFiles.addSuperClass(Files);
SubFiles.addLabel("SubFiles", null);
SubFiles.addComment("", null);
BindedBook.addSuperClass(ArchivalUnit);
BindedBook.addLabel("Binded Book", null);
BindedBook.addComment("", null);
LooseDocuments.addSuperClass(ArchivalUnit);
LooseDocuments.addLabel("Loose Documents", null);
LooseDocuments.addComment("", null);
ArchivalItem.addSuperClass(DescriptionUnit);
ArchivalItem.addLabel("Archival Item", null);
ArchivalItem.addComment("", null);
MyDocument.addSuperClass(ArchivalItem);
MyDocument.addLabel("Document", null);
MyDocument.addComment("", null);
Photograph.addSuperClass(ArchivalItem);
Photograph.addLabel("Photograph", null);
Photograph.addComment("", null);
ConceptualArchivalType.addSuperClass(ArchivalDescription);
ConceptualArchivalType.addLabel("Conceptual Archival Type", null);
ConceptualArchivalType.addComment("", null);
Record_Tekmirio.addSuperClass(ConceptualArchivalType);
Record_Tekmirio.addLabel("Record_Tekmirio", null);
Record_Tekmirio.addComment("", null);
//create Properties------------------------------------------------------------//Properties that class Acquisition may use
acquisitionABE= mymodel.createOntProperty( myUri + "acquisitionABE" );
acquisitionAEE= mymodel.createOntProperty( myUri + "acquisitionAEE" );
acquisitionType= mymodel.createOntProperty( myUri + "acquisitionType" );
acquisitionDate= mymodel.createOntProperty( myUri + "acquisitionDate" );
acquisitionDoc= mymodel.createOntProperty( myUri + "acquisitionDoc" );
acquisitionLoc= mymodel.createOntProperty( myUri + "acquisitionLoc" );
depositor= mymodel.createOntProperty( myUri + "depositor" );
hasCivilServant= mymodel.createOntProperty( myUri + "hasCivilServant" );
hasArchivist= mymodel.createOntProperty( myUri + "hasArchivist" );
acquisitionABE.addSuperProperty(DC.identifier);
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acquisitionABE.addDomain(Acquisition);
acquisitionABE.addRange(XSD.integer);
acquisitionAEE.addSuperProperty(DC.identifier);
acquisitionAEE.addDomain(Acquisition);
acquisitionDate.addSuperProperty(DC.date);
acquisitionDate.addDomain(Acquisition);
acquisitionType.addSuperProperty(DC.type);
acquisitionType.addDomain(Acquisition);
acquisitionDoc.addSuperProperty(DC.description);
acquisitionDoc.addDomain(Acquisition);
acquisitionLoc.addSuperProperty(cld.hasLocation);
acquisitionLoc.addDomain(Acquisition);
depositor.addSuperProperty (cld.owner);
depositor.addDomain(Acquisition);
hasCivilServant.addDomain(Acquisition);
hasArchivist.addDomain(Acquisition);
hasArchivist.addComment("The archivist responsible for this acquisition", null);
//Properties that Archival Description Subclasses may use
appraisalHistory= mymodel.createOntProperty( myUri + "appraisalHistory" );
systemOfArrangement= mymodel.createOntProperty( myUri + "systemOfArrangement" );
reproductionControl= mymodel.createOntProperty( myUri + "reproductionControl" );
script= mymodel.createOntProperty( myUri + "script" );
hasAcquisition= mymodel.createOntProperty( myUri + "hasAcquisition" );
hasAEE= mymodel.createOntProperty( myUri + "hasAEE");
hasDepositor= mymodel.createOntProperty( myUri + "hasDepositor");
temporaryTitle= mymodel.createOntProperty( myUri + "temporaryTitle" );
oldReferenceCode= mymodel.createOntProperty( myUri + "oldReferenceCode" );
physicalCharacteristics= mymodel.createOntProperty( myUri + "physicalCharacteristics" );
levelOfDescription= mymodel.createOntProperty( myUri + "levelOfDescription" );
appraisalHistory.addSuperProperty(DC.description);
appraisalHistory.addDomain(DescriptionUnit);
systemOfArrangement.addSuperProperty(DC.description);
systemOfArrangement.addDomain(DescriptionUnit);
reproductionControl.addSuperProperty(DC.rights);
reproductionControl.addDomain(DescriptionUnit);
script.addSuperProperty(DC.language);
script.addDomain(DescriptionUnit);
hasAcquisition.addSuperProperty(DC.relation);
hasAcquisition.addDomain(Fonds);
hasAcquisition.addRange(acquisitionABE);
hasAEE.addSuperProperty(DC.relation);
hasAEE.addDomain(Fonds);
hasAEE.addRange(acquisitionAEE);
hasDepositor.addSuperProperty(DC.relation);
hasDepositor.addDomain(Fonds);
temporaryTitle.addSuperProperty(DC.title);
oldReferenceCode.addSuperProperty(DC.identifier);
oldReferenceCode.addDomain(DescriptionUnit);
physicalCharacteristics.addSuperProperty(DC.description);
physicalCharacteristics.addDomain(DescriptionUnit);
levelOfDescription.addSuperProperty(DC.type);
//Properties for the description control area
entryCreator= mymodel.createOntProperty( myUri + "entryCreator" );
entryStatus= mymodel.createOntProperty( myUri + "entryStatus" );
entrylevelOfDetail= mymodel.createOntProperty( myUri + "entrylevelOfDetail" );
entryLanguage= mymodel.createOntProperty( myUri + "entryLanguage" );
entryNotes= mymodel.createOntProperty( myUri + "entryNotes" );
entryCreator.addSuperProperty(DC.creator);
entryCreator.addDomain(Acquisition);
entryCreator.addDomain(DescriptionUnit);
entryCreator.addDomain(Agent);

11

entryStatus.addDomain(Acquisition);
entryStatus.addDomain(DescriptionUnit);
entryStatus.addDomain(Agent);
//entryStatus.addRange(some alt;;;);
entrylevelOfDetail.addDomain(Acquisition);
entrylevelOfDetail.addDomain(DescriptionUnit);
entrylevelOfDetail.addDomain(Agent);
//entrylevelOfDetail.addRange(some alt;;;);
entryLanguage.addSuperProperty(DC.language);
entryLanguage.addDomain(Acquisition);
entryLanguage.addDomain(DescriptionUnit);
entryLanguage.addDomain(Agent);
entryNotes.addSuperProperty(cld.note);
entryNotes.addDomain(Acquisition);
entryNotes.addDomain(DescriptionUnit);
entryNotes.addDomain(Agent);
// now write the model in RDF/XML form to a file
File afile=new File ("C:\\joseki-2.0.0\\webapps\\joseki\\Archives.xml");
FileOutputStream fops=new FileOutputStream (afile);
mymodel.write(fops);
fops.close();
}//end main
} //end class
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6.2.1.2 Το σχήμα
Archives.xml
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Archive">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalType" />
<rdfs:label>Archives</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionType">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/type" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Series">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalUnit" />
<rdfs:label>Series</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Appraisal">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalAdministration" />
<rdfs:label>Appraisal</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#entryCreator">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent.xml#Agent" />
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalUnit">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
<rdfs:label>Archival Unit</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Arrangement">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalAdministration" />
<rdfs:label>Arrangement</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Record_Tekmirio">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ConceptualArchivalType" />
<rdfs:label>Record_Tekmirio</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionABE">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#temporaryTitle">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/title" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#PhysicalArchivalType">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalDescription" />
<rdfs:label>Physical Archival Type</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
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- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#LooseDocuments">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalUnit" />
<rdfs:label>Loose Documents</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#script">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/language" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#oldReferenceCode">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Photograph">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalItem" />
<rdfs:label>Photograph</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionDoc">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalType">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalDescription" />
<rdfs:label>Archival Type</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#entrylevelOfDetail">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
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<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent.xml#Agent" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#OttomanArchives">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Archive" />
<rdfs:label>Ottoman Archives</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#PhysicalArchivalType" />
<rdfs:label>Description Unit</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent.xml#Agent">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Files">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalUnit" />
<rdfs:label>Files</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#hasDepositor">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Fonds" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalCollection">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Archive" />
<rdfs:label>Archival Collection</rdfs:label>
<rdfs:comment />
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ReferenceServices">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalAdministration" />
<rdfs:label>ReferenceServices</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#SubSeries">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Series" />
<rdfs:label>SubSeries</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalAdministration" />
<rdfs:label>Acquisition</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#systemOfArrangement">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#reproductionControl">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Document">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalItem" />
<rdfs:label>Document</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
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- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#entryStatus">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent.xml#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionDate">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/date" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionAEE">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#appraisalHistory">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#SubFonds">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Fonds" />
<rdfs:label>SubFonds</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Book">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalUnit" />
<rdfs:label>Binded Book</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalDescription">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalAdministration" />
<rdfs:label>ArchivalDescription</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#hasAEE">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Fonds" />
<rdfs:range rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionAEE" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#AdministrativeArchives">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Archive" />
<rdfs:label>Administrative Archives</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#SubFiles">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Files" />
<rdfs:label>SubFiles</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#physicalCharacteristics">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#hasAcquisition">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Fonds" />
<rdfs:range rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionABE" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#entryLanguage">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
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<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/language" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent.xml#Agent" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#entryNotes">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/rslp/terms#note" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent.xml#Agent" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#levelOfDescription">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/type" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionLoc">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/rslp/terms#hasLocation" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ConceptualArchivalType">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalDescription" />
<rdfs:label>Conceptual Archival Type</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#depositor">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/rslp/terms#owner" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalItem">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#DescriptionUnit" />
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<rdfs:label>Archival Item</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalAdministration">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:label>Archival Administration</rdfs:label>
<rdfs:comment>This is the ontology's root class</rdfs:comment>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#hasArchivist">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
<rdfs:comment>The archivist responsible for this acquisition</rdfs:comment>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#Fonds">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#ArchivalUnit" />
<rdfs:label>Fonds</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#EducationalArchives">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Archive" />
<rdfs:label>Educational Archives</rdfs:label>
<rdfs:comment />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Archives.xml#hasCivilServant">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Archives.xml#Acquisition" />
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
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6.2.1.3 .java Αρχείο Αναφορά στο Οντολογικό Σχήμα
Archives.java
package JanusClasses;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.graph.*;
public class Archives {
protected static final String uri="http://localhost:2020/Archives.xml#";
protected static final Resource resource( String local )
{ return ResourceFactory.createResource( uri + local ); }
protected static final Property property( String local )
{ return ResourceFactory.createProperty( uri, local ); }
public static final Resource ArchivalAdministration = resource("ArchivalAdministration");
public static final Resource Appraisal= resource("Appraisal");
public static final Resource Acquisition = resource("Πρόσκτηση");
public static final Resource Arrangement= resource("Arrangement");
public static final Resource ArchivalDescription= resource("ArchivalDescription");
public static final Resource ReferenceServices = resource("ReferenceServices");
public static final Resource ArchivalType= resource("ArchivalType");
public static final Resource Archives= resource("Αρχείο");
public static final Resource AdminArchives = resource("AdminArchives");
public static final Resource EducationalArchives = resource("EducationalArchives");
public static final Resource OttomanArchives = resource("OttomanArchives");
public static final Resource ArchivalCollection = resource("ArchivalCollection");
public static final Resource PhysicalArchivalType = resource("PhysicalArchivalType");
public static final Resource DescriptionUnit = resource("Ενότητα Περιγραφής");
public static final Resource ArchivalUnit = resource("Αρχειακή Μονάδα");
public static final Resource Fonds = resource("Αρχείο");
public static final Resource SubFonds = resource("Υπο-Αρχείο");
public static final Resource Series = resource("Σειρά");
public static final Resource SubSeries = resource("Υπο-Σειρά");
public static final Resource Files = resource("Φάκελος");
public static final Resource SubFiles = resource("Υπο-Φάκελος");
public static final Resource BindedBook = resource("Βιβλίο");
public static final Resource LooseDocuments = resource("Λυτά Έγγραφα");
public static final Resource ArchivalItem = resource("ArchivalItem");
public static final Resource MyDocument = resource("Document");
public static final Resource Photograph = resource("Photograph");
public static final Resource ConceptualArchivalType = resource("ConceptualArchivalType");
public static final Resource Record_Tekmirio = resource("Record_Tekmirio");
public static final Property acquisitionABE = property("acquisitionABE");
public static final Property acquisitionAEE = property("acquisitionAEE");
public static final Property acquisitionType = property("acquisitionType");
public static final Property acquisitionDoc = property("acquisitionDoc");
public static final Property acquisitionLoc = property("acquisitionLoc");
public static final Property acquisitionDate = property("acquisitionDate");
public static final Property depositor = property("depositor");
public static final Property hasCivilServant = property("hasCivilServant");
public static final Property hasArchivist = property("hasArchivist");
public static final Property levelOfDescription = property("levelOfDescription");
public static final Property appraisalHistory = property("appraisalHistory");
public static final Property systemOfArrangement = property("systemOfArrangement");
public static final Property reproductionControl = property("reproductionControl");
public static final Property script = property("script");
public static final Property hasAcquisition = property("hasAcquisition");
public static final Property hasAEE = property("hasAEE");
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public static final Property hasDepositor = property("hasDepositor");
public static final Property temporaryTitle = property("temporaryTitle");
public static final Property oldReferenceCode = property("oldReferenceCode");
public static final Property physicalCharacteristics = property("physicalCharacteristics");
public static final Property entryCreator = property("entryCreator");
public static final Property entryStatus = property("entryStatus");
public static final Property entrylevelOfDetail = property("entrylevelOfDetail");
public static final Property entryLanguage = property("entryLanguage");
public static final Property entryNotes = property("entryNotes");
/**
returns the URI for this schema
@return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return uri;
}
}

6.2.2 Σχήμα Φυσικού/Νομικού Προσώπου
6.2.2.1 java Αρχείο Δημιουργία του Οντολογικού Σχήματος
package JanusClasses;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.Writer;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.ontology.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.arp.lang.*;
import JanusClasses.*;
public class Agent_Ontology
{
static String agentUri;
//
static String cld;
static OntModel agentModel;
static OntClass Agent;
static OntClass CorporateBody;
static OntClass Person;
static OntClass Family;
//

static OntProperty cldHasLocation;
static OntProperty agentNo;
static OntProperty agentType;
static OntProperty authorizedNameForm;
static OntProperty parallelNameForm;
static OntProperty standardizedNameForm;
static OntProperty otherNameForm;
static OntProperty agentContext;
static OntProperty agentRelationDescription;
static OntProperty agentRelationType;
static OntProperty agentRelationDate;
static OntProperty sourcesOfAuthority;
static OntProperty serviceDescription;
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public static void main (String args[]) throws RDFRDBException,SQLException,FileNotFoundException,
IOException{
agentUri ="http://localhost:2020/Agent.xml#";
agentModel = ModelFactory.createOntologyModel(ProfileRegistry.RDFS_LANG );
Agent= agentModel.createClass( agentUri + "Agent");
Agent.addLabel("Agent", null);
CorporateBody=agentModel.createClass( agentUri + "CorporateBody");
CorporateBody.addSuperClass(Agent);
Person=agentModel.createClass( agentUri + "Person");
Person.addSuperClass(Agent);
Family=agentModel.createClass( agentUri + "Family");
Family.addSuperClass(Agent);
agentNo=agentModel.createOntProperty(agentUri + "agentNo");
agentNo.addSuperProperty(DC.identifier);
agentNo.addDomain(Agent);
agentNo.addRange(XSD.integer);
agentType=agentModel.createOntProperty(agentUri + "agentType");
agentType.addSuperProperty(DC.type);
agentType.addDomain(Agent);
authorizedNameForm=agentModel.createOntProperty(agentUri + "authorizedNameForm");
authorizedNameForm.addSuperProperty(VCARD.FN);
authorizedNameForm.addDomain(Agent);
parallelNameForm=agentModel.createOntProperty(agentUri + "parallelNameForm");
parallelNameForm.addSuperProperty(VCARD.FN);
parallelNameForm.addDomain(Agent);
standardizedNameForm=agentModel.createOntProperty(agentUri + "standardizedNameForm");
standardizedNameForm.addSuperProperty(VCARD.FN);
standardizedNameForm.addDomain(Agent);
otherNameForm=agentModel.createOntProperty(agentUri + "otherNameForm");
otherNameForm.addSuperProperty(VCARD.FN);
otherNameForm.addDomain(Agent);
agentContext=agentModel.createOntProperty(agentUri + "agentContext");
agentContext.addSuperProperty(DC.description);
agentContext.addDomain(Agent);
agentRelationType=agentModel.createOntProperty(agentUri + "agentRelationType");
agentRelationType.addSuperProperty(DC.type);
agentRelationType.addDomain(Agent);
agentRelationDescription=agentModel.createOntProperty(agentUri + "agentRelationDescription");
agentRelationDescription.addSuperProperty(DC.description);
agentRelationDescription.addDomain(Agent);
agentRelationDate=agentModel.createOntProperty(agentUri + "agentRelationDate");
agentRelationDate.addSuperProperty(DCTerms.temporal);
agentRelationDate.addDomain(Agent);
sourcesOfAuthority=agentModel.createOntProperty(agentUri + "sourcesOfAuthority");
sourcesOfAuthority.addSuperProperty(DC.description);
sourcesOfAuthority.addDomain(Agent);
serviceDescription=agentModel.createOntProperty(agentUri + "serviceDescription");
serviceDescription.addSuperProperty(DC.description);
serviceDescription.addDomain(Agent);
// now write the model in RDF/XML form to a file
File agentfile=new File ("C:\\joseki-2.0.0\\webapps\\joseki\\Agent.xml");
FileOutputStream fops=new FileOutputStream (agentfile);
agentModel.write(fops);
fops.close();
}//end main
}//end class
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6.2.2.2 Το σχήμα
Agent.xml
- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#agentRelationDescription">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#agentRelationDate">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#authorizedNameForm">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#parallelNameForm">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#agentType">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/type" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#agentNo">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" />
</rdf:Description>
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- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#otherNameForm">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#Family">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#sourcesOfAuthority">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#agentContext">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/description" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#Agent">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:label>Agent</rdfs:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#agentRelationType">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://purl.org/dc/elements/1.1/type" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#CorporateBody">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#Person">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />

/>

/>

/>

/>
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Agent#standardizedNameForm">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property" />
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#FN" />
<rdfs:domain rdf:resource="http://localhost:2020/Agent#Agent" />
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
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6.2.2.3.java Αρχείο Αναφορά στο Οντολογικό Σχήμα
Agent.java
package JanusClasses;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.graph.*;
public class Agent{
protected static final String agUri="http://localhost:2020/Agent.xml#";
protected static final Resource resource( String local )
{ return ResourceFactory.createResource( agUri + local ); }
protected static final Property property( String local )
{ return ResourceFactory.createProperty( agUri, local ); }
public static final Resource Agent = resource("Agent");
public static final Resource CorporateBody = resource("CorporateBody");
public static final Resource Person = resource("Person");
public static final Resource Family = resource("Family");
public static final Property agentNo = property("agentNo");
public static final Property agentType = property("agentType");
public static final Property authorizedNameForm = property("authorizedNameForm");
public static final Property parallelNameForm = property("parallelNameForm");
public static final Property standardizedNameForm = property("standardizedNameForm");
public static final Property otherNameForm = property("otherNameForm");
public static final Property agentContext = property("agentContext");
public static final Property agentRelationType = property("agentRelationType");
public static final Property agentRelationDescription = property("agentRelationDescription");
public static final Property agentRelationDate = property("agentRelationDate");
public static final Property sourcesOfAuthority = property("sourcesOfAuthority");
public static final Property serviceDescription = property("serviceDescription");
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/**
returns the URI for this schema
@return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return agUri;
}
}

6.2.3 Σχήμα Θησαυρού
6.2.3.1. java Αρχείο Δημιουργία του Οντολογικού Σχήματος
mythesaurus.java
package JanusClasses;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.util.*;
import java.lang.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.ontology.*;
import java.io.Writer;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.arp.lang.*;
import JanusClasses.*;
public class mythesaurus
{
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static IDBConnection dbcon;
static Model ThesaurusRDBModel,passmodel;
static String thesUri;
static OntModel ThesaurusModel;
static OntClass RefugeesAO,Refugees,RuralRefugees,UrbanRefugees;
static
OntClass
PopulationGroups,EuropeanNARG,Greeks,AMGreeks,PGreeks,ETGreeks,ERGreeks,ReligiousG,OrthodoxChristian,Muslim,VulnerableG,Orphans,GenderG,Women,Men,AgeG,Adolescents,C
hildren;
static OntClass RefugeeProtection,PFlight,CountryOfOrigin,CountryOfOriginConditions,RefugeeMovements,AdmissionEntry,ReceivingCountry,GrantDenial,RefugeeRights;
static OntClass Assistance,RefugeeAssistance,BasicNeeds,SettlementAssistance,RefugeeParticipation,AssistancePrograms;
static OntClass DurableSolutions,LocalSettlements,AssistedSSettlement,LandSettlements,LocalSettlementProgrammes;
static OntClass IntegrationClass,Integration,CulturalI,EconomicI,EconomicSSufficiency,LegalI,LocalI,SocialI,RelationRL,SHelpProjects;
static OntClass OrganizationsClass,OrganizationsG,SHelpOrgs,RefAssistingOrgs,CommunityOrgs,RegionalOrgs;
static OntClass PoliticsClass,PoliticalProcesses,PoliticalActivities,PoliticalOpinion,PoliticalParticipation,PoliticalParties,PoliticalProblems,PoliticalSituation,Politics;
static OntClass HumanRightsC,HumanRightsG,HumanRights,FundamentalRights;
static
OntClass
SociologyClass,Society,SocialConditions,SocialRole,SocialStatus,SocialStructure,HumanSettlements,RuralSettls,UrbanSettls,SocialGroups,Peasantry,WorkingClass,MiddleClass,SocialCollecti
vities,Communities,CommunityDevelopment;
static OntClass SocialWelfare,SocialSecurityG,HealthInsurance,HousingAllowances,SocialSecurity,PublicRelief,SocialWS,EmploymentServices,Orphanages;
static OntClass HistoryCulture,HistoryC,History,CultureTraditions,CulturalIdentity,Culture,CustomsTraditions,Leisure,Sport;
static
OntClass
LabourEmployment,Employment,EmplOpportunities,Unemployment,WorkingConditionsC,WorkingConditions,Occupations,Employees,Employers,ManualWs,OfficeWs,SeasonalWs,OtherPer
sonnel,Fishermen,Farmers;
static OntClass EducationLanguage,EducationG,Education,Teaching,VocationalEducation,ProfessionalEducation;
static OntClass NaturalResources,WaterC,WaterSupply;
static OntClass TransportC,TransportG,PublicTransport;
static OntClass CommunicationInformation,CommunicationC,Communication;
static OntProperty RT,USE,USEFOR;
public static void main (String args[]) throws RDFRDBException,SQLException,FileNotFoundException, IOException{
thesUri ="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#";
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
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String DB_USER = "test";
String DB_PASSWD = "";
String DB = "MySQL";

// database user id
// database password

// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
/*αν υπάρχει το μοντέλο ThesaurusRDBModel, το ανοίγει,
διαφορετικά δημιουργείται ένα νέο με αυτό το όνομα*/
if( !dbcon.containsModel("ThesaurusRDBModel"))
ThesaurusRDBModel = ModelRDB.createModel(dbcon, "ThesaurusRDBModel");
else
ThesaurusRDBModel = ModelRDB.open(dbcon, "ThesaurusRDBModel");
ThesaurusModel = ModelFactory.createOntologyModel(ProfileRegistry.RDFS_LANG );
//class 1 of the UNHCR Refugee Thesaurus
RefugeesAO= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πρόσφυγες-Κατηγορία");
Refugees= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πρόσφυγες-Γενικά");
RuralRefugees= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αγρότες Πρόσφυγες");
UrbanRefugees= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αστοί Πρόσφυγες");
//class 2
PopulationGroups= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ομάδες Πληθυσμού");
EuropeanNARG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και Τοπικές Ομάδες");
Greeks= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Έλληνες");
AMGreeks= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Έλληνες Μικράς Ασίας");
PGreeks= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Έλληνες Εύξεινου Πόντου");
ETGreeks= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Έλληνες Ανατολικής θράκης");
ERGreeks= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Έλληνες Ανατολικής Ρωμυλίας");
ReligiousG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Θρησκευτικές Ομάδες");
OrthodoxChristian= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ορθόδοξοι Χριστιανοί");
Muslim= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Μουσουλμάνοι");
VulnerableG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ευπαθείς Ομάδες");
Orphans= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ορφανά");
GenderG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ομάδες Γένους");
Women= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Γυναίκες");
Men= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Άνδρες");
AgeG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ηλικιακές Ομάδες");
Adolescents= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Έφηβοι");
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Children= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Παιδιά");
//class 3
RefugeeProtection= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Προστασία Προσφύγων");
PFlight= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πριν και μετά τη Φυγή");
CountryOfOrigin= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Χώρα Καταγωγής");
CountryOfOriginConditions= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Συνθήκες Χώρας Καταγωγής");
RefugeeMovements= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Μετακινήσεις Προσφύγων");
AdmissionEntry= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Είσοδος και Υποδοχή");
ReceivingCountry= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Χώρα Υποδοχής");
GrantDenial= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Άρνηση/Αποδοχή Προσφυγικής Κατάστασης");
RefugeeRights= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Δικαιώματα Προσφύγων");
//class 4
Assistance= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Βοήθεια-Κατηγορία");
RefugeeAssistance= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Βοήθεια προς τους Πρόσφυγες");
BasicNeeds= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Βασικές Ανάγκες");
SettlementAssistance= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Βοήθεια Εγκατάστασης");
RefugeeParticipation= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Συμμετοχή Προσφύγων");
AssistancePrograms= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Προγράμματα Βοήθειας");
//class 5
DurableSolutions= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Διαρκείς Λύσεις");
LocalSettlements= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Τοπικές Εγκαταστάσεις");
AssistedSSettlement= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Υποβοηθούμενη Ατομική Εγκατάσταση");
LandSettlements= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "LandSettlements");
LocalSettlementProgrammes= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Προγράμματα Τοπικής Εγκατάστασης");
//class 6
IntegrationClass= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ολοκλήρωση-Κατηγορία");
Integration= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ολοκλήρωση-Γενικά");
CulturalI= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτιστική Ολοκλήρωση");
EconomicI= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οικονομική Ολοκλήρωση");
EconomicSSufficiency= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οικονομική Αυτάρκεια");
LegalI= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Νομική Ολοκλήρωση");
LocalI= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Τοπική Ολοκλήρωση");
SocialI= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Ολοκλήρωση");
RelationRL= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Σχέσεις Προσφύγων-Τοπικής Κοινωνίας");
SHelpProjects= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Προγράμματα Αυτο-Βοήθειας");
//class 7
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OrganizationsClass= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οργανισμοί-Κατηγορία");
OrganizationsG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οργανισμοί-Γενικά");
SHelpOrgs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οργανισμοί Αυτο-Βοήθειας");
RefAssistingOrgs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οργανισμοί Στήριξης Προσφύγων");
CommunityOrgs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Οργανισμοί Κοινοτήτων");
RegionalOrgs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Περιφερειακοί Οργανισμοί");
//class 9
PoliticsClass= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτική-Κατηγορία");
PoliticalProcesses= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτικές Διαδικασίες");
PoliticalActivities= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτικές Δραστηριότητες");
PoliticalOpinion= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτική Γνώμη");
PoliticalParticipation= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτική Συμμετοχή");
PoliticalParties= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτικά Κόμματα");
PoliticalProblems= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτικά Προβλήματα");
PoliticalSituation= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτική Κατάσταση");
Politics= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτική");
//class 10
HumanRightsC= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ανθρώπινα Δικαιώματα-Κατηγορία");
HumanRightsG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ανθρώπινα Δικαιώματα-Γενικά");
HumanRights= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ανθρώπινα Δικαιώματα");
FundamentalRights= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Θεμελιώδη Δικαιώματα");
//class 12
SociologyClass= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνιολογία-Κατηγορία");
Society= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνία");
SocialConditions= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνικές Συνθήκες");
SocialRole= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνικός Ρόλος");
SocialStatus= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Κατάσταση");
SocialStructure= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Δομή");
HumanSettlements= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ανθρώπινες Εγκαταστάσεις");
RuralSettls= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αγροτικές Εγκαταστάσεις");
UrbanSettls= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αστικές Εγκαταστάσεις");
SocialGroups= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνικές Ομάδες");
Peasantry= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αγροτική Τάξη");
WorkingClass= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εργατική Τάξη");
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MiddleClass= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Μεσαία Τάξη");
SocialCollectivities= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνικές Κολλεκτίβες");
Communities= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινότητες");
CommunityDevelopment= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ανάπτυξη Κοινοτήτων");
//class 13
SocialWelfare= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Ευημέρια");
SocialSecurityG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Ασφάλιση-Γενικά");
HealthInsurance= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Υγειονομική Περίθαλψη");
HousingAllowances= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Στεγαστικές Επιχορηγήσεις");
SocialSecurity= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Ασφάλιση");
PublicRelief= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κρατική Αρωγή");
SocialWS= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Κοινωνική Εργασία και Υπηρεσίες");
EmploymentServices= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Υπηρεσίες Απασχόλησης");
Orphanages= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ορφανοτροφεία");
//class 14
HistoryCulture= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ιστορία και Πολιτισμός");
HistoryC= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ιστορία Γενικά");
History= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ιστορία");
CultureTraditions= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτισμός και Παραδόσεις");
CulturalIdentity= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτιστική Ταυτότητα");
Culture= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Πολιτισμός");
CustomsTraditions= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ήθη και Έθιμα");
Leisure= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες");
Sport= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αθλητισμός");
//class 17
LabourEmployment= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εργασία και Απασχόληση");
Employment= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Απασχόληση");
EmplOpportunities= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ευκαιρίες Απασχόλησης");
Unemployment= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Ανεργία");
WorkingConditionsC= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Συνθήκες Εργασίας-Γενικά");
WorkingConditions= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Συνθήκες Εργασίας");
Occupations= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Επαγγέλματα και Εργαζόμενοι-Γενικά");
Employees= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εργαζόμενοι");
Employers= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εργοδότες");
ManualWs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Χειρωνάκτες");
OfficeWs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Υπάλληλοι Γραφείου");
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SeasonalWs= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εποχιακοί Υπάλληλοι");
OtherPersonnel= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Άλλο Προσωπικό");
Fishermen= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αλιείς");
Farmers= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Αγρότες");
//class 18
EducationLanguage= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εκπαίδευση και Γλώσσα");
EducationG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εκπαίδευση-Γενικά");
Education= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Εκπαίδευση");
Teaching= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Διδασκαλία");
VocationalEducation= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαίδευση");
ProfessionalEducation= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Επαγγελματική Εκπαίδευση");
//class 22
NaturalResources= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον");
WaterC= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Νερό-Γενικά");
WaterSupply= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Προμήθεια Νερού");
//class 25
TransportC= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Μεταφορές-Κατηγορία");
TransportG= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Μεταφορές-Γενικά");
PublicTransport= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Δημόσιες Μεταφορές");
//class 26
CommunicationInformation= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Επικοινωνία και Πληροφόρηση");
CommunicationC= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Επικοινωνία-Γενικά");
Communication= ThesaurusModel.createClass( thesUri + "Επικοινωνία");
//relations between Classes Classes-SubClasses------------------------------------//
//

//class 1
RefugeesAO.addLabel("Πρόσφυγες και Άλλες Ομάδες Ενδιαφέροντος", null);
RefugeesAO.addComment("Refugees and other Groups of Concern", null);
//Refugees.addSuperClass(RefugeesAO);
ThesaurusModel.add(Refugees, RDFS.subClassOf,RefugeesAO);
ThesaurusModel.add(Refugees, RDFS.label,"Πρόσφυγες");
ThesaurusModel.add(Refugees, RDFS.comment,"Πρόσφυγες Γενικά");
ThesaurusModel.add(RuralRefugees, RDFS.subClassOf,RefugeesAO);
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ThesaurusModel.add(RuralRefugees, RDFS.label,"Αγρότες Πρόσφυγες");
ThesaurusModel.add(RuralRefugees, RDFS.comment,"Αγρότες Πρόσφυγες");
ThesaurusModel.add(UrbanRefugees, RDFS.subClassOf,RefugeesAO);
ThesaurusModel.add(UrbanRefugees, RDFS.label,"Αστοί Πρόσφυγες");
ThesaurusModel.add(UrbanRefugees, RDFS.comment,"Αστοί Πρόσφυγες");
//class 2
ThesaurusModel.add(PopulationGroups, RDFS.label,"Ομάδες Πληθυσμού");
ThesaurusModel.add(PopulationGroups, RDFS.comment,"Ομάδες Πληθυσμού");
ThesaurusModel.add(EuropeanNARG, RDFS.subClassOf,PopulationGroups);
ThesaurusModel.add(EuropeanNARG, RDFS.label,"Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και Τοπικές Ομάδες");
ThesaurusModel.add(Greeks, RDFS.subClassOf,EuropeanNARG);
ThesaurusModel.add(Greeks, RDFS.label,"Έλληνες");
ThesaurusModel.add(AMGreeks, RDFS.subClassOf,Greeks);
ThesaurusModel.add(PGreeks, RDFS.subClassOf,Greeks);
ThesaurusModel.add(ETGreeks, RDFS.subClassOf,Greeks);
ThesaurusModel.add(ERGreeks, RDFS.subClassOf,Greeks);
ThesaurusModel.add(ReligiousG, RDFS.subClassOf,PopulationGroups);
ThesaurusModel.add(OrthodoxChristian, RDFS.subClassOf,ReligiousG);
ThesaurusModel.add(Muslim, RDFS.subClassOf,ReligiousG);
ThesaurusModel.add(VulnerableG, RDFS.subClassOf,PopulationGroups);
ThesaurusModel.add(Orphans, RDFS.subClassOf,VulnerableG);
ThesaurusModel.add(GenderG, RDFS.subClassOf,PopulationGroups);
ThesaurusModel.add(Women, RDFS.subClassOf,GenderG);
ThesaurusModel.add(Men, RDFS.subClassOf,GenderG);
ThesaurusModel.add(AgeG, RDFS.subClassOf,PopulationGroups);
ThesaurusModel.add(Adolescents, RDFS.subClassOf,AgeG);
ThesaurusModel.add(Children, RDFS.subClassOf,AgeG);
//class3
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ThesaurusModel.add(PFlight, RDFS.subClassOf,RefugeeProtection);
ThesaurusModel.add(CountryOfOrigin, RDFS.subClassOf,PFlight);
ThesaurusModel.add(CountryOfOriginConditions, RDFS.subClassOf,PFlight);
ThesaurusModel.add(RefugeeMovements, RDFS.subClassOf,PFlight);
ThesaurusModel.add(RefugeeMovements, RDFS.subClassOf,PFlight);
ThesaurusModel.add(AdmissionEntry, RDFS.subClassOf,RefugeeProtection);
ThesaurusModel.add(ReceivingCountry, RDFS.subClassOf,AdmissionEntry);
ThesaurusModel.add(GrantDenial, RDFS.subClassOf,RefugeeProtection);
ThesaurusModel.add(RefugeeRights, RDFS.subClassOf,GrantDenial);
//class 4
ThesaurusModel.add(RefugeeAssistance, RDFS.subClassOf,Assistance);
ThesaurusModel.add(BasicNeeds, RDFS.subClassOf,RefugeeAssistance);
ThesaurusModel.add(SettlementAssistance, RDFS.subClassOf,RefugeeAssistance);
ThesaurusModel.add(RefugeeParticipation, RDFS.subClassOf,RefugeeAssistance);
ThesaurusModel.add(AssistancePrograms, RDFS.subClassOf,RefugeeAssistance);
//class 5
ThesaurusModel.add(LocalSettlements, RDFS.subClassOf,DurableSolutions);
ThesaurusModel.add(AssistedSSettlement, RDFS.subClassOf,LocalSettlements);
ThesaurusModel.add(LandSettlements, RDFS.subClassOf,LocalSettlements);
ThesaurusModel.add(LocalSettlementProgrammes, RDFS.subClassOf,LocalSettlements);
//class 6
ThesaurusModel.add(Integration, RDFS.subClassOf,IntegrationClass);
ThesaurusModel.add(CulturalI, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(EconomicI, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(EconomicSSufficiency, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(LegalI, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(LocalI, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(SocialI, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(RelationRL, RDFS.subClassOf,Integration);
ThesaurusModel.add(SHelpProjects, RDFS.subClassOf,Integration);
//class 7
ThesaurusModel.add(OrganizationsG, RDFS.subClassOf,OrganizationsClass);

39

ThesaurusModel.add(SHelpOrgs, RDFS.subClassOf,OrganizationsG);
ThesaurusModel.add(RefAssistingOrgs, RDFS.subClassOf,OrganizationsG);
ThesaurusModel.add(CommunityOrgs, RDFS.subClassOf,OrganizationsG);
ThesaurusModel.add(RegionalOrgs, RDFS.subClassOf,OrganizationsG);
//class 9
ThesaurusModel.add(PoliticalProcesses, RDFS.subClassOf,PoliticsClass);
ThesaurusModel.add(PoliticalActivities, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
ThesaurusModel.add(PoliticalOpinion, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
ThesaurusModel.add(PoliticalParticipation, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
ThesaurusModel.add(PoliticalParties, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
ThesaurusModel.add(PoliticalProblems, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
ThesaurusModel.add(PoliticalSituation, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
ThesaurusModel.add(Politics, RDFS.subClassOf,PoliticalProcesses);
//class 10
ThesaurusModel.add(HumanRightsG, RDFS.subClassOf,HumanRightsC);
ThesaurusModel.add(HumanRights, RDFS.subClassOf,HumanRightsG);
ThesaurusModel.add(FundamentalRights, RDFS.subClassOf,HumanRightsG);
//class 12
ThesaurusModel.add(Society, RDFS.subClassOf,SociologyClass);
ThesaurusModel.add(SocialConditions, RDFS.subClassOf,Society);
ThesaurusModel.add(SocialRole, RDFS.subClassOf,Society);
ThesaurusModel.add(SocialStatus, RDFS.subClassOf,Society);
ThesaurusModel.add(SocialStructure, RDFS.subClassOf,Society);
ThesaurusModel.add(HumanSettlements, RDFS.subClassOf,SociologyClass);
ThesaurusModel.add(RuralSettls, RDFS.subClassOf,HumanSettlements);
ThesaurusModel.add(UrbanSettls, RDFS.subClassOf,HumanSettlements);
ThesaurusModel.add(SocialGroups, RDFS.subClassOf,SociologyClass);
ThesaurusModel.add(Peasantry, RDFS.subClassOf,SocialGroups);
ThesaurusModel.add(WorkingClass, RDFS.subClassOf,SocialGroups);
ThesaurusModel.add(MiddleClass, RDFS.subClassOf,SocialGroups);
ThesaurusModel.add(SocialCollectivities, RDFS.subClassOf,SocialGroups);
ThesaurusModel.add(Communities, RDFS.subClassOf,SociologyClass);
ThesaurusModel.add(CommunityDevelopment, RDFS.subClassOf,Communities);
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//class 13
ThesaurusModel.add(SocialSecurityG, RDFS.subClassOf,SocialWelfare);
ThesaurusModel.add(HealthInsurance, RDFS.subClassOf,SocialSecurityG);
ThesaurusModel.add(HousingAllowances, RDFS.subClassOf,SocialSecurityG);
ThesaurusModel.add(SocialSecurity, RDFS.subClassOf,SocialSecurityG);
ThesaurusModel.add(PublicRelief, RDFS.subClassOf,SocialSecurityG);
ThesaurusModel.add(SocialWS, RDFS.subClassOf,SocialWelfare);
ThesaurusModel.add(EmploymentServices, RDFS.subClassOf,SocialWS);
ThesaurusModel.add(Orphanages, RDFS.subClassOf,SocialWS);
//class 14
ThesaurusModel.add(HistoryC, RDFS.subClassOf,HistoryCulture);
ThesaurusModel.add(History, RDFS.subClassOf,HistoryC);
ThesaurusModel.add(CultureTraditions, RDFS.subClassOf,HistoryCulture);
ThesaurusModel.add(CulturalIdentity, RDFS.subClassOf,CultureTraditions);
ThesaurusModel.add(Culture, RDFS.subClassOf,CultureTraditions);
ThesaurusModel.add(CustomsTraditions, RDFS.subClassOf,CultureTraditions);
ThesaurusModel.add(Leisure, RDFS.subClassOf,CultureTraditions);
ThesaurusModel.add(Sport, RDFS.subClassOf,CultureTraditions);
//class 17
ThesaurusModel.add(Employment, RDFS.subClassOf,LabourEmployment);
ThesaurusModel.add(EmplOpportunities, RDFS.subClassOf,Employment);
ThesaurusModel.add(Unemployment, RDFS.subClassOf,Employment);
ThesaurusModel.add(WorkingConditionsC, RDFS.subClassOf,LabourEmployment);
ThesaurusModel.add(WorkingConditions, RDFS.subClassOf,WorkingConditionsC);
ThesaurusModel.add(Occupations, RDFS.subClassOf,LabourEmployment);
ThesaurusModel.add(Employees, RDFS.subClassOf,Occupations);
ThesaurusModel.add(Employers, RDFS.subClassOf,Occupations);
ThesaurusModel.add(ManualWs, RDFS.subClassOf,Occupations);
ThesaurusModel.add(OfficeWs, RDFS.subClassOf,Occupations);
ThesaurusModel.add(SeasonalWs, RDFS.subClassOf,Occupations);
ThesaurusModel.add(OtherPersonnel, RDFS.subClassOf,LabourEmployment);
ThesaurusModel.add(Fishermen, RDFS.subClassOf,OtherPersonnel);
ThesaurusModel.add(Farmers, RDFS.subClassOf,OtherPersonnel);
//class 18
ThesaurusModel.add(EducationG, RDFS.subClassOf,EducationLanguage);
ThesaurusModel.add(Education, RDFS.subClassOf,EducationG);
ThesaurusModel.add(Teaching, RDFS.subClassOf,EducationG);
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ThesaurusModel.add(VocationalEducation, RDFS.subClassOf,EducationLanguage);
ThesaurusModel.add(ProfessionalEducation, RDFS.subClassOf,VocationalEducation);
//class 22
ThesaurusModel.add(WaterC, RDFS.subClassOf,NaturalResources);
ThesaurusModel.add(WaterSupply, RDFS.subClassOf,WaterC);
//class 25
ThesaurusModel.add(TransportG, RDFS.subClassOf,TransportC);
ThesaurusModel.add(PublicTransport, RDFS.subClassOf,TransportG);
//class 26
ThesaurusModel.add(CommunicationC, RDFS.subClassOf,CommunicationInformation);
ThesaurusModel.add(Communication, RDFS.subClassOf,CommunicationC);
//create Properties-------------------------------------------------------------

// now write the model in RDF/XML form to a file
File afile=new File ("C:\\joseki-2.0.0\\webapps\\joseki\\Thesaurus.xml");
FileOutputStream fops=new FileOutputStream (afile);
ThesaurusModel.write(fops);
fops.close();
passmodel=ModelFactory.createRDFSModel(ThesaurusModel);
ThesaurusRDBModel.add(passmodel);
ThesaurusRDBModel.commit();
dbcon.close();
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
throw new JenaException( c ); }
}//close main
}

6.2.3.2 Το σχήμα
Thesaurus.xml
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<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ιστορία Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ιστορία
και
Πολιτισμός" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Περιφερειακοί
Οργανισμοί">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Απασχόληση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργασία
και
Απασχόληση" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτική Γνώμη">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Πληθυσμού">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:label>Ομάδες Πληθυσμού</rdfs:label>
<rdfs:comment>Ομάδες Πληθυσμού</rdfs:comment>
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οικονομική Αυτάρκεια">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργασία και Απασχόληση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Διδασκαλία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Ομάδες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΚοινωνιολογίαΚατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προγράμματα Βοήθειας">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια προς τους
Πρόσφυγες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πριν και μετά τη Φυγή">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προστασία
Προσφύγων" />
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</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προγράμματα
Τοπικής
Εγκατάστασης">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Τοπικές
Εγκαταστάσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Άνδρες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Γένους" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανεργία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Απασχόληση" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγελματική
Εκπαίδευση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγελματικός
Προσανατολισμός και Εκπαίδευση" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Δημόσιες Μεταφορές">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Μεταφορές-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αγροτική Τάξη">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Ομάδες"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Μετακινήσεις Προσφύγων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πριν και μετά τη
Φυγή" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Γυναίκες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Γένους" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτιστική Ολοκλήρωση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αγρότες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Άλλο Προσωπικό" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ευρωπαϊκές
Εθνικότητες και Τοπικές Ομάδες" />
<rdfs:label>Έλληνες</rdfs:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνιολογία-Κατηγορία">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί-Κατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανάπτυξη Κοινοτήτων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινότητες" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Συνθήκες
Χώρας
Καταγωγής">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πριν και μετά τη
Φυγή" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επικοινωνία-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επικοινωνία και
Πληροφόρηση" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ορθόδοξοι Χριστιανοί">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Θρησκευτικές
Ομάδες" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική
ΑσφάλισηΓενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Ευημέρια"
/>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός
και
Παραδόσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ιστορία
και
Πολιτισμός" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αστοί Πρόσφυγες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΠρόσφυγεςΚατηγορία" />
<rdfs:label>Αστοί Πρόσφυγες</rdfs:label>
<rdfs:comment>Αστοί Πρόσφυγες</rdfs:comment>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινες
Εγκαταστάσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΚοινωνιολογίαΚατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικά Προβλήματα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ηλικιακές Ομάδες">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Πληθυσμού"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΚοινωνιολογίαΚατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βασικές Ανάγκες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια προς τους
Πρόσφυγες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Νομική Ολοκλήρωση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια-Κατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Φυσικοί
Πόροι
και
Περιβάλλον">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Ασφάλιση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική ΑσφάλισηΓενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οικονομική Ολοκλήρωση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και
Τοπικές Ομάδες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Πληθυσμού"
/>
<rdfs:label>Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και Τοπικές Ομάδες</rdfs:label>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες Μικράς Ασίας">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργοδότες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγέλματα και
Εργαζόμενοι-Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Μεσαία Τάξη">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Ομάδες"
/>
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση και Γλώσσα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επικοινωνία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επικοινωνία-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ιστορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ιστορία Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Δικαιώματα Προσφύγων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Άρνηση/Αποδοχή
Προσφυγικής Κατάστασης" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Στεγαστικές
Επιχορηγήσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική ΑσφάλισηΓενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ορφανά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ευπαθείς Ομάδες" />
</rdf:Description>
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-

<rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Εργασία και
Υπηρεσίες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Ευημέρια"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προμήθεια Νερού">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Νερό-Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πρόσφυγες-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΠρόσφυγεςΚατηγορία" />
<rdfs:label>Πρόσφυγες</rdfs:label>
<rdfs:comment>Πρόσφυγες Γενικά</rdfs:comment>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΟργανισμοίΚατηγορία" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επικοινωνία
και
Πληροφόρηση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί
ΑυτοΒοήθειας">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Θρησκευτικές Ομάδες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Πληθυσμού"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια Εγκατάστασης">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια προς τους
Πρόσφυγες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αλιείς">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Άλλο Προσωπικό" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινα ΔικαιώματαΚατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ορφανοτροφεία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Εργασία
και Υπηρεσίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργαζόμενοι">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγέλματα και
Εργαζόμενοι-Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτική-Κατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ευπαθείς Ομάδες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Πληθυσμού"
/>
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγελματικός
Προσανατολισμός και Εκπαίδευση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση
και
Γλώσσα" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αθλητισμός">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός
και
Παραδόσεις" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Συνθήκες
ΕργασίαςΓενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργασία
και
Απασχόληση" />
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ήθη και Έθιμα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός
και
Παραδόσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Υπηρεσίες Απασχόλησης">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Εργασία
και Υπηρεσίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Τοπική Ολοκλήρωση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αγροτικές Εγκαταστάσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινες
Εγκαταστάσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Είσοδος και Υποδοχή">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προστασία
Προσφύγων" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#LandSettlements">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Τοπικές
Εγκαταστάσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Νερό-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Φυσικοί Πόροι και
Περιβάλλον" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ψυχαγωγικές
Δραστηριότητες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός
και
Παραδόσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Διαρκείς Λύσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ιστορία και Πολιτισμός">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Μουσουλμάνοι">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Θρησκευτικές
Ομάδες" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες
Ανατολικής
θράκης">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Ολοκλήρωση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτική Κατάσταση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Γένους">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ομάδες Πληθυσμού"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Μεταφορές-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΜεταφορέςΚατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αστικές Εγκαταστάσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινες
Εγκαταστάσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικός Ρόλος">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνία" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Σχέσεις
ΠροσφύγωνΤοπικής Κοινωνίας">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτική">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση
και
Γλώσσα" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Κολλεκτίβες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Ομάδες"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Χειρωνάκτες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγέλματα και
Εργαζόμενοι-Γενικά" />
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Υποβοηθούμενη Ατομική
Εγκατάσταση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Τοπικές
Εγκαταστάσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες Εύξεινου Πόντου">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έφηβοι">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ηλικιακές Ομάδες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτιστική Ταυτότητα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός
και
Παραδόσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Άλλο Προσωπικό">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργασία
και
Απασχόληση" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί
Στήριξης
Προσφύγων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινότητες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΚοινωνιολογίαΚατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Συνθήκες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινα Δικαιώματα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινα
Δικαιώματα-Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Κατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εποχιακοί Υπάλληλοι">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγέλματα και
Εργαζόμενοι-Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Κατάσταση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνία" />
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Συνθήκες Εργασίας">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Συνθήκες ΕργασίαςΓενικά" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες
Ανατολικής
Ρωμυλίας">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Έλληνες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Συμμετοχή Προσφύγων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια προς τους
Πρόσφυγες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Υγειονομική Περίθαλψη">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική ΑσφάλισηΓενικά" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προγράμματα
ΑυτοΒοήθειας">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτισμός
και
Παραδόσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Τοπικές Εγκαταστάσεις">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Διαρκείς Λύσεις" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινα ΔικαιώματαΓενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινα
Δικαιώματα-Κατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πρόσφυγες-Κατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργατική Τάξη">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνικές Ομάδες"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικά Κόμματα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτική Συμμετοχή">
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<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κρατική Αρωγή">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική ΑσφάλισηΓενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Δομή">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνία" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Άρνηση/Αποδοχή
Προσφυγικής Κατάστασης">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προστασία
Προσφύγων" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ευκαιρίες Απασχόλησης">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Απασχόληση" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Προστασία Προσφύγων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Αγρότες Πρόσφυγες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΠρόσφυγεςΚατηγορία" />
<rdfs:label>Αγρότες Πρόσφυγες</rdfs:label>
<rdfs:comment>Αγρότες Πρόσφυγες</rdfs:comment>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές Διαδικασίες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτική-Κατηγορία"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εκπαίδευση-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Χώρα Καταγωγής">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πριν και μετά τη
Φυγή" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Υπάλληλοι Γραφείου">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγέλματα και
Εργαζόμενοι-Γενικά" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί Κοινοτήτων">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
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<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Οργανισμοί-Γενικά"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Κοινωνική Ευημέρια">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Παιδιά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ηλικιακές Ομάδες" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ολοκλήρωση-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#ΟλοκλήρωσηΚατηγορία" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Μεταφορές-Κατηγορία">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές Δραστηριότητες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Πολιτικές
Διαδικασίες" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια
προς
τους
Πρόσφυγες">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Βοήθεια-Κατηγορία"
/>
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</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Χώρα Υποδοχής">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Είσοδος και Υποδοχή"
/>
</rdf:Description>
- <rdf:Description rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Θεμελιώδη Δικαιώματα">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Ανθρώπινα
Δικαιώματα-Γενικά" />
</rdf:Description>
<rdf:Description
rdf:about="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Επαγγέλματα
και
Εργαζόμενοι-Γενικά">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#Εργασία
και
Απασχόληση" />
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
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6 . 2 . 3 . 3 .java Αρχείο Αναφορά στο Οντολογικό Σχήμα
Thesaurus.java
package JanusClasses;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.graph.*;
public class Thesaurus {
protected static final String uri="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#";
protected static final Resource resource( String local )
{ return ResourceFactory.createResource( uri + local ); }
protected static final Property property( String local )
{ return ResourceFactory.createProperty( uri, local ); }
public static final Resource RefugeesAO= resource("Πρόσφυγες και Άλλες Ομάδες Ενδιαφέροντος");
public static final Resource Refugees= resource("Πρόσφυγες");
public static final Resource RuralRefugees= resource("Αγρότες Πρόσφυγες");
public static final Resource UrbanRefugees= resource("Αστοί Πρόσφυγες");
public static final Resource PopulationGroups= resource("Ομάδες Πληθυσμού");
public static final Resource EuropeanNARG= resource("Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και Τοπικές
Ομάδες");
public static final Resource Greeks= resource("Έλληνες");
public static final Resource AMGreeks= resource("Έλληνες Μικράς Ασίας");
public static final Resource PGreeks= resource("Έλληνες Εύξεινου Πόντου");
public static final Resource ETGreeks= resource("Έλληνες Ανατολικής θράκης");
public static final Resource ERGreeks= resource("Έλληνες Ανατολικής Ρωμυλίας");
public static final Resource ReligiousG= resource("Θρησκευτικές Ομάδες");
public static final Resource OrthodoxChristian= resource("Ορθόδοξοι Χριστιανοί");
public static final Resource Muslim= resource("Μουσουλμάνοι");
public static final Resource VulnerableG= resource("Ευπαθείς Ομάδες");
public static final Resource Orphans= resource("Ορφανά");
public static final Resource GenderG= resource("Ομάδες Γένους");
public static final Resource Women= resource("Γυναίκες");
public static final Resource Men= resource("Άνδρες");
public static final Resource AgeG= resource("Ηλικιακές Ομάδες");
public static final Resource Adolescents= resource("Έφηβοι");
public static final Resource Children= resource("Παιδιά");
public static final Resource RefugeeProtection= resource("Προστασία Προσφύγων");
public static final Resource PFlight= resource("Πριν και μετά τη Φυγή");
public static final Resource CountryOfOrigin= resource("Χώρα Καταγωγής");
public static final Resource CountryOfOriginConditions= resource("Συνθήκες Χώρας Καταγωγής");
public static final Resource RefugeeMovements= resource("Μετακινήσεις Προσφύγων");
public static final Resource AdmissionEntry= resource("Είσοδος και Υποδοχή");
public static final Resource ReceivingCountry= resource("Χώρα Υποδοχής");
public static final Resource GrantDenial= resource("Άρνηση/Αποδοχή Προσφυγικής Κατάστασης");
public static final Resource RefugeeRights= resource("Δικαιώματα Προσφύγων");
public static final Resource Assistance= resource("Βοήθεια");
public static final Resource RefugeeAssistance= resource("Βοήθεια προς τους Πρόσφυγες");
public static final Resource BasicNeeds= resource("Βασικές Ανάγκες");
public static final Resource SettlementAssistance= resource("Βοήθεια Εγκατάστασης");
public static final Resource RefugeeParticipation= resource("Συμμετοχή Προσφύγων");
public static final Resource AssistancePrograms= resource("Προγράμματα Βοήθειας");
public static final Resource DurableSolutions= resource("Διαρκείς Λύσεις");
public static final Resource LocalSettlements= resource("Τοπικές Εγκαταστάσεις");
public static final Resource AssistedSSettlement= resource("Υποβοηθούμενη Ατομική Εγκατάσταση");
public static final Resource LocalSettlementProgrammes= resource("Προγράμματα Τοπικής
Εγκατάστασης");
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public static final Resource IntegrationClass= resource("Ολοκλήρωση-Κατηγορία");
public static final Resource Integration= resource("Ολοκλήρωση");
public static final Resource CulturalI= resource("Πολιτιστική Ολοκλήρωση");
public static final Resource EconomicI= resource("Οικονομική Ολοκλήρωση");
public static final Resource EconomicSSufficiency= resource("Οικονομική Αυτάρκεια");
public static final Resource LegalI= resource("Νομική Ολοκλήρωση");
public static final Resource LocalI= resource("Τοπική Ολοκλήρωση");
public static final Resource SocialI= resource("Κοινωνική Ολοκλήρωση");
public static final Resource RelationRL= resource("Σχέσεις Προσφύγων-Τοπικής Κοινωνίας");
public static final Resource SHelpProjects= resource("Προγράμματα Αυτο-Βοήθειας");
public static final Resource OrganizationsClass= resource("Οργανισμοί-Κλάση");
public static final Resource OrganizationsG= resource("Οργανισμοί-Γενικά");
public static final Resource SHelpOrgs= resource("Οργανισμοί Αυτο-Βοήθειας");
public static final Resource RefAssistingOrgs= resource("Οργανισμοί Στήριξης Προσφύγων");
public static final Resource CommunityOrgs= resource("Οργανισμοί Κοινοτήτων");
public static final Resource RegionalOrgs= resource("Περιφερειακοί Οργανισμοί");
public static final Resource PoliticsClass= resource("Πολιτική-Κατηγορία");
public static final Resource PoliticalProcesses= resource("Πολιτικές Διαδικασίες");
public static final Resource PoliticalActivities= resource("Πολιτικές Δραστηριότητες");
public static final Resource PoliticalOpinion= resource("Πολιτική Γνώμη");
public static final Resource PoliticalParticipation= resource("Πολιτική Συμμετοχή");
public static final Resource PoliticalParties= resource("Πολιτικά Κόμματα");
public static final Resource PoliticalProblems= resource("Πολιτικά Προβλήματα");
public static final Resource PoliticalSituation= resource("Πολιτική Κατάσταση");
public static final Resource Politics= resource("Πολιτική");
public static final Resource HumanRightsC= resource("Ανθρώπινα Δικαιώματα-Κατηγορία");
public static final Resource HumanRightsG= resource("Ανθρώπινα Δικαιώματα-Γενικά");
public static final Resource HumanRights= resource("Ανθρώπινα Δικαιώματα");
public static final Resource FundamentalRights= resource("Θεμελιώδη Δικαιώματα");
public static final Resource SociologyClass= resource("Κοινωνιολογία-Κατηγορία");
public static final Resource Society= resource("Κοινωνία");
public static final Resource SocialConditions= resource("Κοινωνικές Συνθήκες");
public static final Resource SocialRole= resource("Κοινωνικός Ρόλος");
public static final Resource SocialStatus= resource("Κοινωνική Κατάσταση");
public static final Resource SocialStructure= resource("Κοινωνική Δομή");
public static final Resource HumanSettlements= resource("Ανθρώπινες Εγκαταστάσεις");
public static final Resource RuralSettls= resource("Αγροτικές Εγκαταστάσεις");
public static final Resource UrbanSettls= resource("Αστικές Εγκαταστάσεις");
public static final Resource SocialGroups= resource("Κοινωνικές Ομάδες");
public static final Resource Peasantry= resource("Αγροτική Τάξη");
public static final Resource WorkingClass= resource("Εργατική Τάξη");
public static final Resource MiddleClass= resource("Μεσαία Τάξη");
public static final Resource SocialCollectivities= resource("Κοινωνικές Κολλεκτίβες");
public static final Resource Communities= resource("Κοινότητες");
public static final Resource CommunityDevelopment= resource("Ανάπτυξη Κοινοτήτων");
public static final Resource SocialWelfare= resource("Κοινωνική Ευημέρια");
public static final Resource SocialSecurityG= resource("Κοινωνική Ασφάλιση-Γενικά");
public static final Resource HealthInsurance= resource("Υγειονομική Περίθαλψη");
public static final Resource HousingAllowances= resource("Στεγαστικές Επιχορηγήσεις");
public static final Resource SocialSecurity= resource("Κοινωνική Ασφάλιση");
public static final Resource PublicRelief= resource("Κρατική Αρωγή");
public static final Resource SocialWS= resource("Κοινωνική Εργασία και Υπηρεσίες");
public static final Resource EmploymentServices= resource("Υπηρεσίες Απασχόλησης");
public static final Resource Orphanages= resource("Ορφανοτροφεία");
public static final Resource HistoryCulture= resource("Ιστορία και Πολιτισμός");
public static final Resource HistoryC= resource("Ιστορία Κατηγορία");
public static final Resource History= resource("Ιστορία");
public static final Resource CultureTraditions= resource("Πολιτισμός και Παραδόσεις");
public static final Resource CulturalIdentity= resource("Πολιτιστική Ταυτότητα");
public static final Resource Culture= resource("Πολιτισμός");
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public static final Resource CustomsTraditions= resource("Ήθη και Έθιμα");
public static final Resource Leisure= resource("Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες");
public static final Resource Sport= resource("Αθλητισμός");
public static final Resource LabourEmployment= resource("Εργασία και Απασχόληση");
public static final Resource Employment= resource("Απασχόληση");
public static final Resource EmplOpportunities= resource("Ευκαιρίες Απασχόλησης");
public static final Resource Unemployment= resource("Ανεργία");
public static final Resource WorkingConditionsC= resource("Συνθήκες Εργασίας Κατηγορία");
public static final Resource WorkingConditions= resource("Συνθήκες Εργασίας");
public static final Resource Occupations= resource("Επαγγέλματα και Εργαζόμενοι Γενικά");
public static final Resource Employees= resource("Εργαζόμενοι");
public static final Resource Employers= resource("Εργοδότες");
public static final Resource ManualWs= resource("Χειρωνάκτες");
public static final Resource OfficeWs= resource("Υπάλληλοι Γραφείου");
public static final Resource SeasonalWs= resource("Εποχιακοί Υπάλληλοι");
public static final Resource OtherPersonnel= resource("Άλλο Προσωπικό");
public static final Resource Fishermen= resource("Αλιείς");
public static final Resource Farmers= resource("Αγρότες");
public static final Resource EducationLanguage= resource("Εκπαίδευση και Γλώσσα");
public static final Resource EducationG= resource("Εκπαίδευση Γενικά");
public static final Resource Education= resource("Εκπαίδευση");
public static final Resource Teaching= resource("Διδασκαλία");
public static final Resource VocationalEducation= resource("Επαγγελματικός Προσανατολισμός και
Εκπαίδευση");
public static final Resource ProfessionalEducation= resource("Επαγγελματική Εκπαίδευση");
public static final Resource NaturalResources= resource("Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον");
public static final Resource WaterC= resource("Νερό-Κλάση");
public static final Resource WaterSupply= resource("Προμήθεια Νερού");
public static final Resource TransportC= resource("Μεταφορές Κατηγορία");
public static final Resource TransportG= resource("Μεταφορές Γενικά");
public static final Resource PublicTransport= resource("Δημόσιες Μεταφορές");
public static final Resource CommunicationInformation= resource("Επικοινωνία και Πληροφόρηση");
public static final Resource CommunicationC= resource("Επικοινωνία Κατηγορία");
public static final Resource Communication= resource("Επικοινωνία");

/**
returns the URI for this schema
@return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return uri;
}
}

6.2.4 .java Αρχείο Αναφορά στο Collection Description Schema
cld.java
package JanusClasses;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.graph.*;
public class cld {
protected static final String uri="http://purl.org/rslp/terms#";
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protected static final Property property( String local )
{ return ResourceFactory.createProperty( uri, local ); }
public static final Property note = property("note");
public static final Property hasLocation = property("hasLocation");
public static final Property contentsDateRange = property("contentsDateRange");
public static final Property accumulationDateRange = property("accumulationDateRange");
public static final Property agentHistory = property("agentHistory");
public static final Property custodialHistory = property("custodialHistory");
public static final Property strength = property("strength");
public static final Property accrualStatus = property("accrualStatus");
public static final Property objectName = property("objectName");
public static final Property agentName = property("agentName");
public static final Property locator = property("locator");
public static final Property hasAssociation = property("hasAssociation");
public static final Property hasDescription = property("hasDescription");
public static final Property isDescriptionOf = property("isDescriptionOf");
public static final Property owner = property("owner");
/**
returns the URI for this schema
@return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return uri;
}
}
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6 . 3 S e r v l e ts
6.3.1 Servlets Εισαγωγής Στοιχείων
6.3.1.1 NewDescrServlet
package JanusServlets;
import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
import org.joseki.server.http.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import JanusServlets.*;
import JanusClasses.*;
public class NewDescrServlet extends JosekiWebAPI {
int myinteger;
Model DescriptionModel,ThesaurusModel;
IDBConnection dbcon;
Resource newres, newres2; // ο πόρος με τον οποίο χειριζόμαστε τη Νέα Ενότητα περιγραφής
Resource thesTerm1,thesTerm2,thesTerm3,thesTerm4; // ανάκτηση πόρων-θεματικών όρων από το μοντέλο ThesaurusModel
String mystring; //θα χρησιμεύσει στην προβολή του ονόματος νέου πόρου
String mypartstring; //θα χρησιμεύσει σχέσεις isPartOf/hasPart
protected static final String myUri ="http://localhost:2020/DescriptionUnits#";
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protected static final String thesUri="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#";
/** returns the URI for this schema
* @return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return myUri;
}
public void init() throws ServletException
{
myinteger=0; // καθορίζει το μέρος του κώδικα που θα υλοποιείται
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
String DB_USER = "test";
// database user id
String DB_PASSWD = "";
// database password
String DB = "MySQL";
// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
// ανοίγει το μοντέλο του θησαυρού για χρήση με την ιδιότητα DC.subject
ThesaurusModel = ModelRDB.open(dbcon, "ThesaurusRDBModel");
/*αν υπάρχει το μοντέλο DescriptionModel, το ανοίγει,
διαφορετικά δημιουργείται ένα νέο με αυτό το όνομα*/
if( !dbcon.containsModel("DescriptionModel"))
DescriptionModel = ModelRDB.createModel(dbcon, "DescriptionModel");
else
DescriptionModel = ModelRDB.open(dbcon, "DescriptionModel");
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
throw new JenaException( c ); }
} //end init
public void service (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException, UnsupportedEncodingException
{
req.setCharacterEncoding("8859_7"); //ελληνικοί χαρακτήρες
res.setContentType("text/html");

73

ServletOutputStream out=res.getOutputStream();//το ρεύμα εξόδου προς την οθόνη
if (myinteger==1)
{
int DescABEInt=(Integer.parseInt(req.getParameter("DescABE")));
Model mymodel = ModelFactory.createDefaultModel();
Model m = ModelFactory.createDefaultModel();
// try{
if (req.getParameter("DescLevel").equals("Αρχείο"))
{
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.Fonds)
.addProperty(RDF.type, Archives.Archives)
.addProperty(Archives.hasAcquisition, DescABEInt);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel"));}
else if
(req.getParameter("DescLevel").equals("Συλλογή"))
{
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.Fonds)
.addProperty(RDF.type, Archives.ArchivalCollection)
.addProperty(Archives.hasAcquisition, DescABEInt);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel"));}
else if
(req.getParameter("DescLevel").equals("Υπο-Αρχείο"))
{
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.SubFonds);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}
else if
(req.getParameter("DescLevel").equals("Σειρά"))
{
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.Series);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}
else if
(req.getParameter("DescLevel").equals("Υπο-Σειρά"))
{
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.SubSeries);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}
else if
{
else if

(req.getParameter("DescLevel").equals("Φάκελος"))
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.Files);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}
(req.getParameter("DescLevel").equals("Υπο-Φάκελος"))
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{
else if
{
else if
{

newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.SubFiles);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}
(req.getParameter("DescLevel").equals("Βιβλίο"))
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.BindedBook);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}
(req.getParameter("DescLevel").equals("Λυτά Έγγραφα"))
newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel") +req.getParameter("DescNo"))
.addProperty(Archives.levelOfDescription, Archives.LooseDocuments);
mystring=(req.getParameter("DescABE")+ req.getParameter("DescLevel")+req.getParameter("DescNo"));}

if (req.getParameter("PartUpper").equals(""))
{
}
else {newres2 = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("PartUpper"));
newres.addProperty(DCTerms.isPartOf, newres2);}
if (req.getParameter("DescSubject1").equals("")) {}
else {
thesTerm1 = ThesaurusModel.getResource(thesUri + req.getParameter("DescSubject1"));
newres.addProperty(DC.subject,thesTerm1);
}
if (req.getParameter("DescSubject2").equals("")) {}
else {
thesTerm2 = ThesaurusModel.getResource(thesUri + req.getParameter("DescSubject2"));
newres.addProperty(DC.subject,thesTerm2);
}
if (req.getParameter("DescSubject2").equals("")) {}
else {
thesTerm3 = ThesaurusModel.getResource(thesUri + req.getParameter("DescSubject3"));
newres.addProperty(DC.subject,thesTerm3);
}
if (req.getParameter("DescSubject2").equals("")) {}
else {
thesTerm4 = ThesaurusModel.getResource(thesUri + req.getParameter("DescSubject4"));
newres.addProperty(DC.subject,thesTerm4);
}
//περιοχή αναγνώρισης
newres.addProperty(Archives.hasAEE, req.getParameter("DescAEE"));
newres.addProperty(DC.identifier, req.getParameter("DescNo"));
newres.addProperty(DC.title, req.getParameter("DescTitle"));
newres.addProperty(DCTerms.alternative, req.getParameter("DescAltTitle"));
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newres.addProperty(cld.contentsDateRange, req.getParameter("DescDates"));
newres.addProperty(DC.format, req.getParameter("DescBulk"));
newres.addProperty(cld.hasLocation, req.getParameter("DescLoc"));
newres.addProperty(Archives.oldReferenceCode, req.getParameter("DescOldID"));
// περιοχή πλαισίου παραγωγής
newres.addProperty(DC.creator, req.getParameter("DescCreator"));
newres.addProperty(Archives.hasDepositor, req.getParameter("DescDepositor"));
newres.addProperty(cld.agentHistory,req.getParameter("DescHistory"));
newres.addProperty(cld.custodialHistory,req.getParameter("DescArchHistory"));
// περιοχή περιεχομένου
newres.addProperty(DCTerms.dcAbstract,req.getParameter("DescDesc"));
newres.addProperty(cld.strength,req.getParameter("DescStrength"));
newres.addProperty(Archives.appraisalHistory,req.getParameter("DescAppraisal"));
newres.addProperty(cld.accrualStatus,req.getParameter("DescAccruals"));
newres.addProperty(Archives.systemOfArrangement,req.getParameter("DescArrangement"));
newres.addProperty(cld.objectName,req.getParameter("DescObject1"));
newres.addProperty(cld.objectName,req.getParameter("DescObject2"));
newres.addProperty(cld.agentName,req.getParameter("DescAgent1"));
newres.addProperty(cld.agentName,req.getParameter("DescAgent2"));
newres.addProperty(DCTerms.spatial,req.getParameter("DescGeo1"));
newres.addProperty(DCTerms.spatial,req.getParameter("DescGeo2"));
newres.addProperty(DCTerms.temporal,req.getParameter("DescTime1"));
newres.addProperty(DCTerms.temporal,req.getParameter("DescTime2"));
//περιοχή όρων πρόσβασης
newres.addProperty(DCTerms.accessRights,req.getParameter("DescAccess"));
newres.addProperty(Archives.reproductionControl,req.getParameter("DescReproduction"));
newres.addProperty(DC.language,req.getParameter("DescLang"));
newres.addProperty(Archives.script,req.getParameter("DescScript"));
newres.addProperty(Archives.physicalCharacteristics,req.getParameter("DescFormat"));
newres.addProperty(cld.hasDescription,req.getParameter("DescFAid"));
//περιοχή σχετικών πηγών
newres.addProperty(DCTerms.isFormatOf,req.getParameter("DescOriginals"));
newres.addProperty(DCTerms.hasFormat,req.getParameter("DescCopies"));
newres.addProperty(cld.hasAssociation,req.getParameter("DescOther"));
newres.addProperty(DCTerms.isReferencedBy,req.getParameter("DescPublish"));
// περιοχή σημειώσεων
newres.addProperty(cld.note,req.getParameter("DescNotes"));
//περιοχή ελέγχου εγγραφής
newres.addProperty(Archives.entryCreator, req.getParameter("EntryCreator"));
newres.addProperty(DC.publisher, req.getParameter("EntryPublisher"));
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newres.addProperty(DCTerms.conformsTo, req.getParameter("EntryRules"));
newres.addProperty(Archives.entryStatus, req.getParameter("EntryStatus"));
newres.addProperty(Archives.entrylevelOfDetail, req.getParameter("EntryLOD"));
newres.addProperty(Archives.entryLanguage, req.getParameter("EntryLang"));
newres.addProperty(DCTerms.created, req.getParameter("EntryDate"));
newres.addProperty(DCTerms.modified, req.getParameter("EntryRevision"));
newres.addProperty(Archives.entryNotes, req.getParameter("EntryNotes"));
DescriptionModel.add(mymodel);
DescriptionModel.commit();
out.println("<HTML><HEAD><TITLE>ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ</TITLE></HEAD>");
out.println("<body><FONT SIZE='4'>Έχετε επιτυχώς αποθηκεύσει μία νέα Ενότητα Περιγραφής με τα παρακάτω στοιχεία: </FONT>");
out.println("<br><br><br><br><table align='center'><tr><td><FORM name='PartForm' METHOD='post' ACTION='http://localhost:2020/Servlet02'>");
out.println("<TABLE border='3' bordercolor='silver' bgcolor='#FFFFCC'><TR><TD><table><tr><td>Ονομασία</td>");
out.println("<td><input type='text' readonly name='PartName' value='" +mystring+ "'></td></tr>");
out.println("<tr><td>Αρ. Βιβλίου Εισαγωγής</td>");
out.println("<td><input type='text' readonly name='PartABE' size='20' value='" +req.getParameter("DescABE")+ "'></td>");
out.println("<td></td><td>Αρ.Ειδικού Ευρετηρίου</td><td><input type='text' readonly name='PartAEE' size='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescAEE")+ "'></td></tr><tr><td>Επίπεδο Περιγραφής</td><td><input type='text' readonly name='PartLevel' size='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescLevel")+ "'></td><td></td><td>Ανώτερο Επίπεδο</td><td><input type='text' readonly name='PartUpper' size='20' value='");
out.println(req.getParameter("PartUpper")+ "'></td><td><br><br><br><br></td></tr></table></TD><TR>");
out.println("<TR><TD><table valign='top'><tr><td colspan='5' align='center' valign='top'><font size='4'>");
out.println("<i>Καταχωρήστε μία νέα Ενότητα Περιγραφής, η οποία: </i></font></td><td></td><td></td><td></td><td><br><br><br></td>");
out.println("</tr><tr><td colspan='2' valign='top'>1. Περιλαμβάνεται στην Ενότητα που μόλις καταχωρήσατε</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='radio' NAME='part?' value='hasPart'></td><td>π.χ. Αρχειακή Σειρά --- Φάκελος (Νέα Ενότητα)</td></tr><tr>");
out.println("<td colspan='2' rowspan='2' valign='top'>2. Περιλαμβάνεται μαζί με την Ενότητα που μόλις καταχωρήσατε σε ένα ανώτερο επίπεδο
περιγραφής</td><td>");
out.println("<INPUT TYPE='radio' NAME='part?' value='bothPart'></td>");
out.println("<td>π.χ. Δύο φάκελοι της ίδιας αρχειακής σειράς </td><td><br><br></td></tr><tr><td colspan='4' align='center'><input type='submit'
value='Δημιουργία Νέας Ενότητας'></td>");
out.println("<td></td><td></td><td></td><br><br></tr></table></TD></TR></TABLE></form><tr><TD align=right COLSPAN='5'>");
out.println("<a href=Janus_main.html><IMG SRC=icons/home.jpg border=1 align=right valign=bottom></a></TD></tr></table><br><br>");
out.println("<ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου </ADDRESS></body></html>");

//

myinteger++;
dbcon.close();
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out.close();
//
}// end try
//
catch (SQLException se){}
} //end if
else if (myinteger==0)
{ //λαμβάνονται για πρώτη φορά τα δεδομένα και προβάλλονται στο χρήστη για έλεγχο
out.println("<HTML><HEAD><title>ΝΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ</title></head>");
out.println("<body bgcolor='ffffff'><FORM name='NewDescriptionForm' METHOD='post' ACTION='http://localhost:2020/Servlet02'><center><FONT
size='5'>Τ</FONT><FONT size='4'>Α </FONT><FONT size='5'>Σ</FONT><FONT size='4'>ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ </FONT><FONT size='5'>Κ</FONT><FONT size='4'>ΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ
</FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΙΝΑΙ: </FONT>");
out.println("<table border='3' BORDERCOLOR='silver' width='85%' align='center'>");
out.println("<tr><td><table
width='100%'
align='center'
CELLSPACING='1'
CELLPADDING='1'><tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ</u></b></i></font></td></tr>");
out.println("<tr><td>Αρ.Βιβλίου Εισαγωγής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescABE' SIZE='20' value='" + req.getParameter("DescABE")
+"'></td><td></td><td rowspan='2'> Ανώτερο Επίπεδο</td><td rowspan='2'><input type='text' readonly name='PartUpper' value='" +req.getParameter("PartUpper")+ "'></td></tr><tr><td>");
out.println("Αρ.Ειδικού Ευρετηρίου:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAEE' SIZE='20' value='" + req.getParameter("DescAEE")+
"'></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Κωδικός:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='DescNo' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescNo")+ "'></td><td></td><td>Επίπεδο
Περιγραφής:</td><td><input type='text' NAME='DescLevel' SIZE='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescLevel")+"'></td></tr><tr><td>Τίτλος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescTitle' SIZE='25' value='"
+req.getParameter("DescTitle")+"'></td><td></td><td>Εναλλακτικός Τίτλος:</td>");
out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescAltTitle'
SIZE='25'
value='"
+req.getParameter("DescAltTitle")+
"'></td></tr><tr><td>Περιληπτική Χρονολογία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescDates' SIZE='20'value='" +req.getParameter("DescDates")+ "'></td><td></td><td>");
out.println("Μέγεθος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescBulk'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescBulk")+
"'></td></tr><tr><td>Θέση:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescLoc' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescLoc")+ "'></td>");
out.println("<td></td><td rowspan='2'>Παλιές Ενδείξεις Ταξινόμησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOldID' SIZE='20' value='"
+req.getParameter("DescOldID")+ "'></td></tr><tr></tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</u></b></i></font></td>");
out.println("</tr><tr><td>Υπηρεσία
Παραγωγής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescCreator'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescCreator")+"'></td><td></td><td>Υπηρεσία
Παράδοσης:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescDepositor'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescDepositor"));
out.println("'></td></tr><tr><td
ROWSPAN='2'>Διοικητική
Ιστορία/Βιογραφικό
Σημείωμα:</td><td
ROWSPAN='3'><TEXTAREA
NAME='DescHistory'
rows='3'
cols='25'>"
+req.getParameter("DescHistory")+
"</textarea></td><td></td><td>Ιστορικό
Διατήρησης:</td><td
ROWSPAN='3'><textarea
NAME='DescArchHistory' rows='3' cols='20'>");
out.println(req.getParameter("DescArchHistory")+
"</textarea></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Περιγραφή:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescDesc' rows='3' cols='25'>");
out.println(req.getParameter("DescDesc")+"</textarea></td><td></td><td>Πληροφοριακή
Δύναμη:</td><td
ROWSPAN='3'><textarea
NAME='DescStrength' rows='3' cols='20'>" +req.getParameter("DescStrength")+ "</textarea></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td>Εκκαθάριση:</td><td ROWSPAN='3'><textarea
NAME='DescAppraisal' rows='3' cols='20'>");
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out.println(req.getParameter("DescAppraisal")+"</textarea></td><td></td><td>Πολιτική
Πρόσκτησης:</td><td
ROWSPAN='3'><textarea
NAME='DescAccruals'
rows='3'
cols='20'>"
+req.getParameter("DescAccruals")+
"</textarea></td><tr></tr><tr></tr></tr><tr><td>Ταξινόμηση:</td><td><input
type='text'
NAME='DescArrangement' SIZE='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescArrangement")+"'></tr><tr><td>Θέμα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescSubject1' SIZE='20' value='"
+req.getParameter("DescSubject1")+ "'+></td><td></td><td>Θέμα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescSubject2' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescSubject2")+
"'></td></tr><tr><td>Θέμα:</td>");
out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject3'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescSubject3")+
"'></TEXTAREA></td><td></td><td>Θέμα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject4'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescSubject4")+
"'></td></tr><tr><td>Αντικείμενο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescObject1' SIZE='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescObject1")+"'></td><td></td><td>Αντικείμενο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescObject2' SIZE='20'
value='" +req.getParameter("DescObject2")+ "'></td></tr><tr><td>Πρόσωπο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAgent1' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescAgent1")+
"'></td><td></td><td>Πρόσωπο:</td>");
out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescAgent2'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescAgent2")+
"'></td></tr><tr><td>Γεωγραφικός Όρος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescGeo1' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescGeo1")+ "'></td><td></td><td>Γεωγραφικός
Όρος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescGeo2' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescGeo2"));
out.println("'></td></tr><tr><td>Χρόνος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescTime1' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescTime1")+
"'></td><td></td><td>Χρόνος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescTime2' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescTime2")+ "'></td></tr><tr><td COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</u></b></i></font></td>");
out.println("</tr><tr><td>Πρόσβαση:</td><td><input type='text' NAME='DescAccess' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescAccess")+
"'></td><td></td><td>Αναπαραγωγή:</td><td><input
type='text'
NAME='DescReproduction'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescReproduction")+
"'></td></tr><tr><td>Γλώσσα:</td><td><input type='text' NAME='DescLang' SIZE='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescLang")+"'></td><td></td><td>Γραφή:</td><td><input type='text' NAME='DescScript' SIZE='20' value='"
+req.getParameter("DescScript")+ "'></td></tr><tr><td>Φυσικά Χαρακτηριστικά:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescFormat' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescFormat")+
"'></td><td></td><td>Εργαλείο Έρευνας:</td><td><input type='text' NAME='DescFAid' SIZE='20' value='");
out.println(req.getParameter("DescFAid")+"'></td></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Πρωτότυπα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescOriginals'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescOriginals")+
"'></td><td></td><td>Αντίγραφα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescCopies' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescCopies")+ "'></td></tr>");
out.println("<tr><td>Άλλες Προσκτήσεις:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOther' SIZE='20' value='" +req.getParameter("DescOther")+
"'></td><td></td>");
out.println("<td>Εκδόσεις:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescPublish'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("DescPublish")+
"'></td></tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td rowspan='3' colspan='2'>Σημειώσεις σχετικές με τη Ενότητα
Περιγραφής:</td>");
out.println("<td ROWSPAN='3' colspan='3' align='left'><TEXTAREA NAME='DescNotes' ROWS='3' COLS='30'>" +req.getParameter("DescNotes")+
"</TEXTAREA></td></tr><tr></tr><tr></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Δημιουργός:</td><td
colspan='2'><input
type='text'
NAME='EntryCreator'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("EntryCreator")+"'></td>");
out.println("<td>Αρχειακή Υπηρεσία:</td><td><input type='text' NAME='EntryPublisher' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryPublisher")+
"'></td></tr><tr><td>Κανόνες:</td><td><input
type='text'
NAME='EntryRules'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryRules")+"'></td><td></td><td>Κατάσταση
Εγγραφής:</td><td><input type='text' NAME='EntryStatus' SIZE='20' value='"+req.getParameter("EntryStatus")+"'></td>");
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out.println("</tr><tr><td>Επίπεδο Εγγραφής:</td><td><input type='text' NAME='EntryLOD' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryLOD")+
"'></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><input
type='text'
NAME='EntryLang'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryLang")+"'></td></tr><tr><td>Ημερομηνία
Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryDate' SIZE='20' value='"+req.getParameter("EntryDate")+"'></td><td></td>");
out.println("<td>Ημερομηνία
Αναθεώρησης:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryRevision'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("EntryRevision")+ "'></td></tr><tr><td ROWSPAN='2'>Σημειώσεις:</td><td ROWSPAN='2' colspan='2'><TEXTAREA NAME='EntryNotes' ROWS='3'
COLS='25'>"+req.getParameter("EntryNotes")+"</TEXTAREA></td><td></td></tr></td></tr></table><tr bgcolor=#ffffff><td><table align=center width='50%' height='50%'>");
out.println("<tr><td><INPUT TYPE='submit'></td><td></td><td><INPUT TYPE='reset'></td></tr></table><br><br></td></tr></td></tr>");
out.println("<TR><td><a href='Janus_main.html'><IMG SRC='icons/home.jpg' border=0 align=left></a></td><TD><a href='new_desc.html'><IMG
SRC='icons/back.jpg' border=0 align=right></a></td></tr></TABLE></form>");
out.println("</td></tr><tr><td></td></tr></table>");
out.println("<br><br><ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου
</ADDRESS></body></html>");
myinteger++;
out.close();
}//end else if
else if (myinteger==2) // isPartOf/hasPart
{
if (req.getParameter("part?").equals("hasPart"))
{
mypartstring=req.getParameter("PartName");
}
else if (req.getParameter("part?").equals("bothPart"))
{
mypartstring=req.getParameter("PartUpper");
}
out.println("<HTML><HEAD><title>ΝΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ</title><script language=JavaScript>");
out.println("function windowopener(x){");
out.println("if
(x==1){controlWindow=window.open(\"Subject1.html\",\"\",\"toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=350,height=300\");}");
out.println("else
if
(x==2){controlWindow=window.open(\"Subject2.html\",\"\",\"toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=350,height=300\");}");
out.println("else
if
(x==3){controlWindow=window.open(\"Subject3.html\",\"\",\"toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=350,height=300\");}");
out.println("else
if
(x==4){controlWindow=window.open(\"Subject4.html\",\"\",\"
toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=350,height=300\");}");
out.println("else
if
(x==5){controlWindow=window.open(\"http://localhost:2020/Servlet05\",\"\",\"toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=700,height=3
00\");}");
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out.println("}</script></head>");
out.println("<body bgcolor='ffffff'><FORM name='NewDescriptionForm' METHOD='post' ACTION='http://localhost:2020/Servlet02'><center><FONT
size='5'>Κ</FONT><FONT size='4'>ΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ </FONT><FONT size='5'>Μ</FONT><FONT size='4'>ΙΑ </FONT><FONT size='5'>Ν</FONT><FONT size='4'>ΕΑ
</FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΝΟΤΗΤΑ </FONT><FONT size='5'>Π</FONT><FONT size='4'>ΕΡΙΓΡΑΦΗΣ </FONT>");
out.println("<table border='3' BORDERCOLOR='silver' width='101%' align='center' bgcolor='9ea4ed'>");
out.println("<tr><td><table
width='100%'
align='center'
CELLSPACING='1'
CELLPADDING='1'><tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ</u></b></i></font></td></tr>");
out.println("<tr><td>Αρ.Βιβλίου Εισαγωγής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescABE' SIZE='20' value='" + req.getParameter("PartABE")
+"'></td><td></td><td rowspan='2'>Ανώτερο Επίπεδο</td><td rowspan='2'><input type='text' readonly name='PartUpper' value='" +mypartstring+ "'></td></tr><tr><td>");
out.println("Αρ.Ειδικού Ευρετηρίου:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAEE' SIZE='20' value='" + req.getParameter("PartAEE")+
"'></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Κωδικός:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='DescNo' SIZE='20' value=''></td><td></td><td>Επίπεδο Περιγραφής:</td><td>");
out.println("<SELECT NAME='DescLevel' SIZE='1'><OPTION value = 'Αρχείο'> Αρχείο </option><OPTION value = 'Συλλογή'> Συλλογή
</option><OPTION value = 'Υπο-Αρχείο'> Υπο-Αρχείο </option><OPTION value = 'Σειρά'> Σειρά </option><OPTION value = 'Υπο-Σειρά'> Υπο-Σειρά </option><OPTION value =
'Φάκελος'> Φάκελος </option><OPTION value = Υπο-Φάκελος> Υπο-Φάκελος </option><OPTION value = 'Βιβλίο'> Βιβλίο </option><OPTION value = 'Λυτά Έγγραφα'> Λυτά Έγγραφα
</option></SELECT> </td></tr><tr><td>Τίτλος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescTitle' SIZE='25' value=''></td><td></td><td>Εναλλακτικός Τίτλος:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAltTitle' SIZE='25'></td></tr><tr><td>Περιληπτική Χρονολογία:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='DescDates' SIZE='20'value=''></td><td></td><td>");
out.println("Μέγεθος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescBulk' SIZE='20' value=''></td></tr><tr><td>Θέση:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='DescLoc' SIZE='20' value=''></td>");
out.println("<td></td><td rowspan='2'>Παλιές Ενδείξεις Ταξινόμησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOldID' SIZE='20'
value=''></td></tr><tr></tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</u></b></i></font></td>");
out.println("</tr><tr><td>Υπηρεσία
Παραγωγής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescCreator'
SIZE='20'
value=''></td><td></td><td>Υπηρεσία Παράδοσης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescDepositor' SIZE='20' value='");
out.println("'></td></tr><tr><td
ROWSPAN='2'>Διοικητική
Ιστορία/Βιογραφικό
Σημείωμα:</td><td
ROWSPAN='3'><TEXTAREA
NAME='DescHistory' rows='3' cols='25'></textarea></td><td></td><td>Ιστορικό Διατήρησης:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescArchHistory' rows='3' cols='20'>");
out.println("</textarea></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Περιγραφή:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescDesc' rows='3' cols='25'>");
out.println("</textarea></td><td></td><td>Πληροφοριακή
Δύναμη:</td><td
ROWSPAN='3'><textarea
NAME='DescStrength'
rows='3'
cols='20'></textarea></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td>Εκκαθάριση:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescAppraisal' rows='3' cols='20'>");
out.println("</textarea></td><td></td><td>Πολιτική
Πρόσκτησης:</td><td
ROWSPAN='3'><textarea
NAME='DescAccruals'
rows='3'
cols='20'></textarea></td><tr></tr><tr></tr></tr><tr><td>Ταξινόμηση:</td><td><SELECT NAME='DescArrangement' SIZE='1'>");
out.println("<OPTION value = 'Αλφαβητική'> Αλφαβητική </option><OPTION value = 'Ιεραρχική'> Ιεραρχική </option><OPTION value =
'Χρονολογική'> Χρονολογική </option><OPTION value = 'Άλλη'> Άλλη </option></select></td>");
out.println("</tr><tr><td>Θέμα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject1'
SIZE='20'
value=''+></td><td><a
href='javascript:windowopener(1)'><IMG
SRC='icons/qm03.jpg'
border=0
align=left></a></td><td>Θέμα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject2'
SIZE='20'
value=''></td><td><a href='javascript:windowopener(2)'><IMG SRC='icons/qm03.jpg' border=0 align=left></a></td></tr><tr><td>Θέμα:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='DescSubject3' SIZE='20' value=''></td><td><a href='javascript:windowopener(3)'><IMG
SRC='icons/qm03.jpg'
border=0
align=left></a></td><td>Θέμα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject4'
SIZE='20'
value=''></td><td><a
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href='javascript:windowopener(4)'><IMG SRC='icons/qm03.jpg' border=0 align=left></a></td></tr><tr><td>Αντικείμενο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescObject1' SIZE='20'
value=''>");
out.println("</td><td></td><td>Αντικείμενο:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescObject2'
SIZE='20'
value=''></td></tr><tr><td>Πρόσωπο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAgent1' SIZE='20' value=''></td><td></td><td>Πρόσωπο:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAgent2' SIZE='20' value=''></td></tr><tr><td>Γεωγραφικός Όρος:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='DescGeo1' SIZE='20' value=''></td><td></td><td>Γεωγραφικός Όρος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescGeo2' SIZE='20' value=''>");
out.println("</td></tr><tr><td>Χρόνος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescTime1'
SIZE='20'
value=''></td><td></td><td>Χρόνος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescTime2' SIZE='20' value=''></td></tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</u></b></i></font></td>");
out.println("</tr><tr><td>Πρόσβαση:</td><td><select
NAME='DescAccess'
SIZE='1'><option
value='Ελεύθερη'>Ελεύθερη</option><option
value='Μερική'>Μερική</option><option
value='Υπό
Όρους'>Υπο
Όρους</option><option
value='Δεν
Επιτρέπεται'>Δεν
Επιτρέπεται</option></select></td><td></td><td>Αναπαραγωγή:</td><td><select
NAME='DescReproduction'
SIZE='1'><option
value='Ελεύθερη'>Ελεύθερη</option><option
value='Μερική'>Μερική</option><option value='Υπό Όρους'>Υπο Όρους</option><option value='Δεν Επιτρέπεται'>Δεν Επιτρέπεται</option></select></td></tr><tr><td>Γλώσσα:</td>");
out.println("<td><select NAME='DescLang' SIZE='1'><option value='Ελληνική'>Ελληνική</option><option value='English'>English</option><option
value='Τουρκική'>Τουρκική</option><option value='Ιταλική'>Ιταλική</option></select>");
out.println("</td><td></td><td>Γραφή:</td><td><select NAME='DescScript' SIZE='1'><option selected value='Δημοτική'>Δημοτική</option><option
value='Καθαρεύουσα'>Καθαρεύουσα</option><option value='Οθωμανική'>Οθωμανική</option></select></td></tr><tr><td>Φυσικά Χαρακτηριστικά:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='DescFormat' SIZE='20' value=''></td><td></td><td>Εργαλείο Έρευνας:</td><td><SELECT NAME='DescFAid' SIZE='1'>");
out.println("<OPTION value = 'Κατάλογος με ευρετήρια'> Κατάλογος με ευρετήρια </option><OPTION value = 'Κατάλογος Περιεχομένων'> Κατάλογος Περιεχομένων
</option></SELECT>");
out.println("</td></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Πρωτότυπα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOriginals' SIZE='20' value=''></td><td></td>");
out.println("<td>Αντίγραφα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescCopies'
SIZE='20'
value=''></td></tr><tr><td>Άλλες
Προσκτήσεις:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOther' SIZE='20' value=''></td><td></td>");
out.println("<td>Εκδόσεις:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescPublish' SIZE='20' value=''></td></tr><td COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td rowspan='3' colspan='2'>Σημειώσεις σχετικές με τη Ενότητα Περιγραφής:</td>");
out.println("<td
ROWSPAN='3'
colspan='3'
align='left'><TEXTAREA
NAME='DescNotes'
ROWS='3'
COLS='30'></TEXTAREA></td></tr><tr></tr><tr></tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr>");
out.println("<tr><td>Δημιουργός:</td><td colspan='2'><SELECT NAME='EntryCreator' SIZE='1'><OPTION value = 'Σοφία Ζαπουνίδου'> Σοφία
Ζαπουνίδου </option><OPTION value = 'Ελένη Ιωαννίδου'> Ελένη Ιωαννίδου </option><OPTION value = 'Μαρία Καζαντζίδου'> Μαρία Καζαντζίδου </option><OPTION value = 'Ειρήνη
Τελλίδου'> Ειρήνη Τελλίδου </option></select></td>");
out.println("<td>Αρχειακή Υπηρεσία:</td><td><SELECT NAME='EntryPublisher' SIZE='1'><OPTION value = 'Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού'>
Ιστ.Αρχ.Προσφυγικού Ελληνισμού </option><OPTION value = 'ΓΑΚ Κεντρική Υπηρεσία'> ΓΑΚ Κεντρική Υπηρεσία </option><OPTION value = 'Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας'> Ιστορικό
Αρχείο Μακεδονίας </option>");
out.println("<OPTION value = 'ΓΑΚ Κέρκυρας'> ΓΑΚ Κέρκυρας </option></select></td></tr>");
out.println("<tr><td>Κανόνες:</td><td><SELECT NAME='EntryRules' SIZE='1'><OPTION value = 'Κανόνες ΙΑΠΕ'> Κανόνες ΙΑΠΕ
</option><OPTION value = 'ISAD(G)'> ISAD(G) </option><OPTION value = 'ISAAR(CPF)'> ISAAR(CPF) </option><OPTION value = 'Άλλο'> Άλλο </option></select></td>");
out.println("<td></td><td>Κατάσταση Εγγραφής:</td><td><SELECT NAME='EntryStatus' SIZE='1'><OPTION value = 'Κανονική'> Κανονική
</option><OPTION value = 'Αναθεωρημένη'> Αναθεωρημένη </option><OPTION value = 'Πρόχειρη'> Πρόχειρη </option><select></td>");
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out.println("</tr><tr><td>Επίπεδο
Εγγραφής:</td><td><SELECT
NAME='EntryLOD'
SIZE='1'><OPTION
value
=
'1'>
1ο
Επίπεδο</option><OPTION value = '2'> 2ο Επίπεδο </option><OPTION value = '3'> 3ο Επίπεδο </option></select></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><SELECT NAME='EntryLang'
SIZE='1'><OPTION selected value = 'Ελληνική'> Ελληνική </option><OPTION value = 'English'> English </option><OPTION value = 'Italiano'> Italiano
</option></select></td></tr><tr><td>Ημερομηνία Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryDate' SIZE='20' value=''></td><td></td>");
out.println("<td>Ημερομηνία Αναθεώρησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRevision' SIZE='20' value=''></td></tr><tr><td
ROWSPAN='2'>Σημειώσεις:</td><td ROWSPAN='2' colspan='2'><TEXTAREA NAME='EntryNotes' ROWS='3' COLS='25'></TEXTAREA></td><td></td></tr></td></tr></table><tr
bgcolor=#ffffff><td><table align=center width='50%' height='50%'>");
out.println("<tr><td><INPUT
TYPE='submit'></td><td></td><td><INPUT
TYPE='reset'></td></tr></table></td></tr></td></tr></table></form></td></tr><tr><td><table
width=100%
height=100%
cellpadding=0
cellspacing=0><TR><td><a
href='Janus_main.html'><IMG SRC='icons/home.jpg' border=0 align=left></a></td>");
out.println("<TD><a href='new_desc.html'><IMG SRC='icons/back.jpg' border=0 align=right></a></td></tr></TABLE></td></tr></table>");
out.println("<br><br><ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου
</ADDRESS></body></html>");
myinteger=0;
}
}//end service
} //end class

6.3.1.2 NewAgServlet
package JanusServlets;
import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
import org.joseki.server.http.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import JanusServlets.*;
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import JanusClasses.*;
public class NewAgServlet extends JosekiWebAPI {
int myinteger;
Model AgentModel;
IDBConnection dbcon;
protected static final String myUri ="http://localhost:2020/Agents#";
/** returns the URI for this schema
* @return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return myUri;
}
public void init() throws ServletException
{
myinteger=0; // καθορίζει το μέρος του κώδικα που θα υλοποιείται
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
String DB_USER = "test";
// database user id
String DB_PASSWD = "";
// database password
String DB = "MySQL";
// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
/*αν υπάρχει το μοντέλο AgentModel, το ανοίγει,
διαφορετικά δημιουργείται ένα νέο με αυτό το όνομα*/
if( !dbcon.containsModel("AgentModel"))
AgentModel = ModelRDB.createModel(dbcon, "AgentModel");
else
AgentModel = ModelRDB.open(dbcon, "AgentModel");
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
throw new JenaException( c ); }
} //end init
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public void service (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException, UnsupportedEncodingException
{
req.setCharacterEncoding("8859_7"); //ελληνικοί χαρακτήρες
res.setContentType("text/html");
ServletOutputStream out=res.getOutputStream();//το ρεύμα εξόδου προς την οθόνη
if (myinteger==1)
{
String mystring=req.getParameter("AgNo");
int AgentInt=(Integer.parseInt(req.getParameter("AgNo")));
Model mymodel = ModelFactory.createDefaultModel();
Model m = ModelFactory.createDefaultModel();
// try{
Resource newres = mymodel.createResource(myUri + req.getParameter("AgType")+req.getParameter("AgNo"));
if (req.getParameter("AgType").equals("Φυσικό Πρόσωπο"))
{newres.addProperty(Agent.agentType, Agent.Person);}
else if (req.getParameter("AgType").equals("Νομικό Πρόσωπο"))
{newres.addProperty(Agent.agentType, Agent.CorporateBody);}
else if (req.getParameter("AgType").equals("Οικογένεια"))
{newres.addProperty(Agent.agentType, Agent.Family);}
//περιοχή αναγνώρισης
newres.addProperty(Agent.agentNo, AgentInt);
newres.addProperty(Agent.authorizedNameForm, req.getParameter("AgAuthN"));
newres.addProperty(Agent.parallelNameForm, req.getParameter("AgParalN"));
newres.addProperty(Agent.standardizedNameForm, req.getParameter("AgStandN"));
newres.addProperty(Agent.otherNameForm, req.getParameter("AgOtherN"));
newres.addProperty(VCARD.ORG, req.getParameter("AgCB"));
newres.addProperty(VCARD.ROLE, req.getParameter("AgRole"));
newres.addProperty(VCARD.TEL, req.getParameter("AgTel"));
newres.addProperty(VCARD.ADR, req.getParameter("AgAddress"));
newres.addProperty(VCARD.EMAIL, req.getParameter("AgEmail"));
newres.addProperty(cld.locator, req.getParameter("AgLocator"));
//περιοχή περιγραφής
newres.addProperty(DCTerms.temporal, req.getParameter("AgDate"));
newres.addProperty(cld.agentHistory, req.getParameter("AgHistory"));
newres.addProperty(DCTerms.spatial, req.getParameter("AgGeo"));
newres.addProperty(Agent.serviceDescription, req.getParameter("AgFunction"));
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newres.addProperty(Agent.sourcesOfAuthority, req.getParameter("AgSource"));
newres.addProperty(DC.description, req.getParameter("AgStructure"));
newres.addProperty(Agent.agentContext, req.getParameter("AgContext"));
newres.addProperty(cld.note, req.getParameter("AgOInfo"));
//περιοχή σχέσεων
newres.addProperty(DC.relation, req.getParameter("AgRel"));
newres.addProperty(Agent.agentRelationType, req.getParameter("AgRelType"));
newres.addProperty(Agent.agentRelationDescription, req.getParameter("AgRelDesc"));
newres.addProperty(Agent.agentRelationDate, req.getParameter("AgRelDate"));
//περιοχή ελέγχου εγγραφής
newres.addProperty(Archives.entryCreator, req.getParameter("EntryCreator"));
newres.addProperty(DC.publisher, req.getParameter("EntryPublisher"));
newres.addProperty(DCTerms.conformsTo, req.getParameter("EntryRules"));
newres.addProperty(Archives.entryStatus, req.getParameter("EntryStatus"));
newres.addProperty(Archives.entrylevelOfDetail, req.getParameter("EntryLOD"));
newres.addProperty(Archives.entryLanguage, req.getParameter("EntryLang"));
newres.addProperty(DCTerms.created, req.getParameter("EntryDate"));
newres.addProperty(DCTerms.modified, req.getParameter("EntryRevision"));
newres.addProperty(Archives.entryNotes, req.getParameter("EntryNotes"));

//

AgentModel.add(mymodel);
AgentModel.commit();
dbcon.close();

out.println("<HTML><HEAD><TITLE>ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</TITLE></HEAD>");
out.println("<body><table border='0'><tr><td>Έχετε επιτυχώς αποθηκεύσει ένα νέο " +req.getParameter("AgType")+ " με κωδικό: " +
req.getParameter("AgNo")+"</td><td></td></tr><tr></tr>");
out.println
("<tr></tr><tr><td></td><td
align=right><a
href=Janus_main.html><IMG
SRC=icons/home.jpg
border=1
align=right
valign=bottom></a></td></tr></table><br><br>");
out.println("<ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου </ADDRESS></body></html>");
myinteger=0;
out.close();
//
}// end try
//
catch (SQLException se){}
} //end if
else if (myinteger==0)
{
//λαμβάνονται για πρώτη φορά τα δεδομένα και προβάλλονται στο χρήστη για έλεγχο
out.println ("<html><head><title> Νέο Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο</title></head><BODY BGCOLOR=#ffffff TEXT=#000000 LINK=#0000ff VLINK=#0000ff
ALINK=#0080ff>");
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out.println ("<center><FONT size='5'>Τ</FONT><FONT size='4'>Α </FONT><FONT size='5'>Σ</FONT><FONT size='4'>ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ </FONT><FONT
size='5'>Κ</FONT><FONT size='4'>ΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ </FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΙΝΑΙ: </FONT>");
out.println ("<FORM name=NewAgentForm action='http://localhost:2020/Servlet03' method='post'><table border='3' BORDERCOLOR='silver' width='80%'
align='center'><tr><td><table width='100%' align='center' CELLSPACING='1' CELLPADDING='2'>");
out.println
("<tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Κωδικός:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AgNo'
SIZE='10'
value='"
+req.getParameter("AgNo")+
"'></td><td></td><td>Τύπος:</td><td>");
out.println
("<input
type='text'
NAME='AgType'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("AgType")+
"'></td></tr><tr><td>Authorized
Ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgAuthN' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgAuthN")+ "'></td><td></td>");
out.println ("<td>Παράλληλη Ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgParalN' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgParalN")+
"'></td></tr><tr><td>Τυποποιημένη Ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgStandN' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgStandN"));
out.println ("'></td><td></td><td>Άλλη ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgOtherN' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgOtherN")+
"'></td></tr><tr><td>Όνομα Οργανισμού:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgCB' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgCB")+ "'></td>");
out.println
("<td></td><td>Ρόλος:</td><td><input
type='text'
NAME='AgRole'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("AgRole")+
"'></td></tr><tr><td>Τηλέφωνο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgTel' SIZE='10' value='" +req.getParameter("AgTel")+ "'></td>");
out.println ("<td></td><tr><td>Διεύθυνση:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgAddress' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgAddress")+ "'></td>");
out.println ("<td></td><td>Ηλ.Διεύθυνση:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgEmail' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgEmail")+
"'></td></tr><tr><td>Ιστοσελίδα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgLocator' SIZE='25' value='" +req.getParameter("AgLocator")+ "'></td>");
out.println ("</tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td> Ημερομηνίες
Ύπαρξης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgDate' SIZE='20' value='" +req.getParameter("AgDate")+ "'></td><td></td><td ROWSPAN='2'>");
out.println ("Διοικητική Ιστορία/ Βιογραφικό Σημείωμα:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgHistory' ROWS=3 COLS=25>"
+req.getParameter("AgHistory")+
"</TEXTAREA></td></tr><tr><td>Γεωγραφική
Κάλυψη:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AgGeo'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("AgGeo")+ "'></td>");
out.println
("<td></td></tr><tr><td>Source
of
Authority:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AgSource'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("AgSource")+ "'></td><td></td><td ROWSPAN='2'>Λειτουργίες,Δραστηριότητες:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgFunction' ROWS=3 COLS=25>"
+req.getParameter("AgFunction")+ "</TEXTAREA></td>");
out.println ("</tr><tr></tr><tr><td ROWSPAN='2'> Εσωτερική Δομή:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgStructure' ROWS=3 COLS=25>"
+req.getParameter("AgStructure") + "</TEXTAREA></td><td></td><td ROWSPAN='2'>General Context:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgContext' ROWS=3
COLS=25>");
out.println
(req.getParameter("AgContext")
+
"</TEXTAREA></td></tr><tr></tr><tr><td
ROWSPAN='2'>Άλλες
Πληροφορίες:</td><td
ROWSPAN='2'><TEXTAREA
NAME='AgOInfo'
ROWS=3
COLS=25>"
+req.getParameter("AgOInfo")+
"</TEXTAREA></td><td></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td
COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>");
out.println ("ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΣΕΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Όνομα Σχετικού Προσώπου:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgRel'
SIZE='20' value='" +req.getParameter("AgRel")+ "'></td><td></td><td>Είδος Σχέσης:</td><td><input type='text' NAME='AgRelType' SIZE='20' value='" +req.getParameter("AgRelType")+
"'></td>");
out.println ("</tr><tr><td ROWSPAN='2'>Περιγραφή Σχέσης:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgRelDesc' ROWS=3 COLS=25>"
+req.getParameter("AgRelDesc")+
"</TEXTAREA></td><td></td><td>Ημερομηνίες
Σχέσης:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AgRelDate'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("AgRelDate")+ "'> </td>");
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out.println
("</tr><tr></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Δημιουργός:</td><td
colspan='2'><input
type='text'
NAME='EntryCreator'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("EntryCreator")+"'></td>");
out.println("<td>Αρχειακή Υπηρεσία:</td><td><input type='text' NAME='EntryPublisher' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryPublisher")+
"'></td></tr><tr><td>Κανόνες:</td><td><input
type='text'
NAME='EntryRules'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("EntryRules")+
"'></td><td></td><td>Κατάσταση
Εγγραφής:</td><td><input type='text' NAME='EntryStatus' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryStatus")+ "'></td>");
out.println("</tr><tr><td>Επίπεδο Εγγραφής:</td><td><input type='text' NAME='EntryLOD' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryLOD")+
"'></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><input
type='text'
NAME='EntryLang'
SIZE='20'
value='"
+req.getParameter("EntryLang")+
"'></td></tr><tr><td>Ημερομηνία
Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryDate' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryDate")+ "'></td><td></td>");
out.println("<td>Ημερομηνία Αναθεώρησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRevision' SIZE='20' value='" +req.getParameter("EntryRevision")+
"'></td></tr><tr><td ROWSPAN='2'>Σημειώσεις:</td><td ROWSPAN='2' colspan='2'><TEXTAREA NAME='EntryNotes' ROWS='3' COLS='25'>" +req.getParameter("EntryNotes")+
"</TEXTAREA></td><td></td></tr></td></tr></table><tr bgcolor=#ffffff><td><table align=center width='50%' height='50%'>");
out.println("<tr><td> <INPUT TYPE='submit'></td><td></td><td><INPUT TYPE='reset'></td></tr></table><br><br></td></tr></table></form></center>");
out.println("<ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου </ADDRESS></body></html>");
myinteger++;
} // end else if
}//end service
} //end class

6.3.1.3 NewAcqServlet
package JanusServlets;
import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
import org.joseki.server.http.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import JanusServlets.*;
import JanusClasses.*;
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public class newAcqServlet extends JosekiWebAPI {
int myinteger;
Model AcquisitionModel;
IDBConnection dbcon;
protected static final String myUri ="http://localhost:2020/Acquisitions#";
protected static final Resource resource( String local )
{ return ResourceFactory.createResource( myUri + local ); }
/** returns the URI for this schema
* @return the URI for this schema
*/
public static String getURI() {
return myUri;
}
public void init() throws ServletException
{
myinteger=0; // καθορίζει το μέρος του κώδικα που θα υλοποιείται
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
String DB_USER = "test";
// database user id
String DB_PASSWD = "";
// database password
String DB = "MySQL";
// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
/*αν υπάρχει το μοντέλο AcquisitionModel, το ανοίγει,
διαφορετικά δημιουργείται ένα νέο με αυτό το όνομα*/
if( !dbcon.containsModel("AcquisitionModel"))
AcquisitionModel = ModelRDB.createModel(dbcon, "AcquisitionModel");
else
AcquisitionModel = ModelRDB.open(dbcon, "AcquisitionModel");
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
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throw new JenaException( c ); }
} //end init
public void service (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException, UnsupportedEncodingException
{
req.setCharacterEncoding("8859_7"); //ελληνικοί χαρακτήρες
res.setContentType("text/html");
ServletOutputStream out=res.getOutputStream(); //το ρεύμα εξόδου προς την οθόνη

if (myinteger==1)
{
//μετά τον έλεγχο των δεδομένων δημιουργείται ένας νέος πόρος και αποθηκεύεται στη ΒΔ
//
try {
String mystring=req.getParameter("AcqABE");
int AcqNoInt=(Integer.parseInt(req.getParameter("AcqABE")));
String resourceName = new String ("Πρόσκτηση" + mystring);
Resource newres = resource(resourceName);
Model mymodel = ModelFactory.createDefaultModel();
mymodel.add(newres,RDF.type, Archives.Acquisition);
mymodel.add(newres,Archives.acquisitionABE, req.getParameter("AcqABE"));
mymodel.add(newres,Archives.acquisitionAEE, req.getParameter("AcqAEE"));
mymodel.add(newres,Archives.acquisitionType,req.getParameter("AcqType"));
mymodel.add(newres,Archives.acquisitionDoc, req.getParameter("AcqDoc"));
mymodel.add(newres,Archives.temporaryTitle, req.getParameter("TempTitle"));
mymodel.add(newres,Archives.depositor, req.getParameter("AcqDepositor"));
mymodel.add(newres,Archives.acquisitionLoc, req.getParameter("AcqLoc"));
mymodel.add(newres,DC.format, req.getParameter("AcqBulk"));
mymodel.add(newres,Archives.acquisitionDate, req.getParameter("AcqDate"));
mymodel.add(newres,Archives.hasArchivist, req.getParameter("AcqArchivist"));
mymodel.add(newres,Archives.hasCivilServant, req.getParameter("AcqCivil"));
mymodel.add(newres,cld.note, req.getParameter("AcqNotes"));
// περιοχή ελέγχου εγγραφής
mymodel.add(newres,Archives.entryCreator, req.getParameter("EntryCreator"));
mymodel.add(newres,DC.publisher, req.getParameter("EntryPublisher"));
mymodel.add(newres,DCTerms.conformsTo, req.getParameter("EntryRules"));
mymodel.add(newres,Archives.entryStatus, req.getParameter("EntryStatus"));
mymodel.add(newres,Archives.entrylevelOfDetail, req.getParameter("EntryLOD"));
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mymodel.add(newres,Archives.entryLanguage, req.getParameter("EntryLang"));
mymodel.add(newres,DCTerms.created, req.getParameter("EntryDate"));
mymodel.add(newres,DCTerms.modified, req.getParameter("EntryRevision"));
mymodel.add(newres,Archives.entryNotes, req.getParameter("EntryNotes"));

//

AcquisitionModel.add(mymodel);
AcquisitionModel.commit();
dbcon.close();

//το μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης προς το χρήστη
out.println("<HTML><HEAD><TITLE>test my servlet</TITLE></HEAD>");
out.println("<body><font size=5>Έχετε επιτυχώς αποθηκεύσει μία νέα πρόσκτηση με Αριθμό Εισαγωγής: "+ AcqNoInt+ "</font>" );
out.println ("<br><br><br><br><br><br><table><tr><td align=left><a href=new_acq.html><IMG SRC=icons/acq_button.jpg border=1></a></td><td><a
href=new.html><IMG SRC=icons/insert_button2.jpg border=1></a></td></tr><tr><br><br></tr>");
out.println
("<tr
align=right><a
href=Janus_main.html><IMG
SRC=icons/home_button2.jpg
border=1
align=right
valign=bottom></a></tr></table></body></html>");
myinteger=0;
out.close();
//
}// end try
//
catch (SQLException se){}
} //end if
else if (myinteger==0)
{
//λαμβάνονται για πρώτη φορά τα δεδομένα και προβάλλονται στο χρήστη για έλεγχο
String mynotes1=new String(req.getParameter("AcqNotes"));
String mynotes2=new String(req.getParameter("EntryNotes"));
out.println("<HTML><HEAD><TITLE>Αποθήκευση Νέας Πρόσκτησης</TITLE><META http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=ISO88-59-7'></HEAD>");
out.println("<BODY BGCOLOR=#ffffff TEXT=#000000 LINK=#0000ff VLINK=#0000ff ALINK=#0080ff>");
out.println("<form action='http://localhost:2020/Servlet01' method='post'><center><TABLE width='90%' cellspacing='1' CellPadding='1'><TR><TD
align='center'><b><FONT size='5'>Τ</FONT><FONT size='4'>Α </FONT><FONT size='5'>Σ</FONT><FONT size='4'>ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ </FONT><FONT size='5'>Κ</FONT><FONT
size='4'>ΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ </FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΙΝΑΙ: </FONT></b></td></tr>");
out.println("<tr><td><table align='center' border='3' width='100%' height='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td><table border='0'
cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr><td><br></td></tr><tr><td>Αρ.Βιβλίου Εισαγωγής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqABE' SIZE='20' value='"+
req.getParameter("AcqABE")+"'></td><td></td><td></td><td></td></tr>");
out.println("<tr><td>Αρ.Ειδικού
Ευρετηρίου</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqAEE'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqAEE")+"'></td><td></td><td>Τύπος
Πρόσκτησης:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqType'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqType")+"'></td></tr><tr><td>Έγγραφο
Πρόσκτησης:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqDoc'
SIZE='20'
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value='"+req.getParameter("AcqDoc")+"'></td><td></td><td>Προσωρινός
Τίτλος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='TempTitle'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("TempTitle")+"'></td></tr><tr><td>Φορέας Παράδοσης:</td>");
out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqDepositor'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqDepositor")+"'></td><td></td><td>Φυλάσσεται:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqLoc'
SIZE='20'
value='"+
req.getParameter("AcqLoc")+"'></td></tr><tr><td>Όγκος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqBulk'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqBulk")+"'></td><td></td><td>Ημερομηνία
Πρόσκτησης:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqDate'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqDate"));
out.println("'></td></tr><tr><td>Αρχειονόμος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqArchivist'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqArchivist")+"'></td><td></td><td>Υπάλληλος-Σύνδεσμος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqCivil'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("AcqCivil")+"'></td></tr><tr><td>Σημειώσεις:</td><td><textarea NAME='AcqNotes' rows='3' cols='20'>" + mynotes1);
out.println("</textarea></td></tr><tr><td COLSPAN='5'><br><font size='+1,5'>");
out.println("<i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr></tr><tr><td>Δημιουργός:</td><td><INPUT
TYPE='text' NAME='EntryCreator' SIZE='20' value='"+req.getParameter("EntryCreator")+"'></td><td></td><td>Αρχειακή Υπηρεσία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryPublisher'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryPublisher")+"'></td></tr><tr><td>Κανόνες:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryRules'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryRules"));
out.println("'></td><td></td><td>Κατάσταση
Εγγραφής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryStatus'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryStatus")+"'></td></tr><tr><td>Επίπεδο
Περιγραφής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryLOD'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryLOD")+"'></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryLang'
SIZE='20'
value='"+req.getParameter("EntryLang")+"'></td></tr><tr><td>Ημερομηνία Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryDate' SIZE='20' value='");
out.println(req.getParameter("EntryDate")+"'></td><td></td><td>Ημερομηνία Αναθεώρησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRevision'
SIZE='20' value='"+req.getParameter("EntryRevision")+"'></td></tr>");
out.println("<tr><td>Σημειώσεις:</td><td><textarea NAME='EntryNotes' rows='3' cols='20'>");
out.println(mynotes2 + "</TEXTAREA>");
out.println("</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td></td></tr></table>");
out.println("</td></tr><tr><td><table width='100%' height='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><TR><td></td><td><INPUT TYPE='submit'
value='Αποθήκευση'></td></tr></TABLE></center></form>");
out.println("<ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου
</ADDRESS></body></html>");
myinteger++;
} //end else if
}//end service
} //end class

6.3.2 Servlets Ενημέρωσης Στοιχείων
package JanusServlets;
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import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
import org.joseki.server.http.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.util.*;
import com.hp.hpl.jena.rdql.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import JanusServlets.*;
import JanusClasses.*;
public class updateServlet extends JosekiWebAPI {
IDBConnection dbcon;
Model DescriptionModel;
Model AcquisitionModel;
Model AgentModel;
int myinteger,index;
//
QueryResults results;
//strings for display of values-AcquisitionModel
String ABE, AEE, Type, Doc, TempTitle, Dep, Loc, Bulk, acqDate, hasArch, hasCivil, Notes;
//strings for display of values-AgentModel
String
AgNo,AgType,ANF,PNF,SNF,ONF,VORG,VROLE,VTEL,VFAX,VADR,VEMAIL,Locator,AgDate,AgHist,Spatial,Service,SOA,Structure,AgContext,AgInfo,AgRel,AgRelT,AgRelD,AgRel
Date;
//strings for display of values-DescriptionModel
String
DescLevel,DescUpperLevel,DescABE,DescAEE,DescNo,DescTitle,DescAltTitle,DescDates,DescBulk,DescLoc,DescOldID,DescCreator,DescDepositor,DescHistory,DescArchHistory;
String
DescDesc,DescStrength,DescAppraisal,DescAccruals,DescArrangement,DescSubject1,DescSubject2,DescSubject3,DescSubject4,DescObject1,DescObject2,DescAgent1,DescAgent2,DescGeo
1,DescGeo2;
String DescTime1,DescTime2,DescAccess,DescReproduction,DescLang,DescScript,DescFormat,DescFAid,DescOriginals,DescCopies,DescOther,DescPublish,DescNotes;
//strings for display of values-Entry Control Area
String ECreator, EPublisher, ERules, EStatus, ELOD, ELang, EDate, ERevision, ENotes;
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String updateDUString,updateCodeString;
public void init() throws ServletException
{ myinteger=0;
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
String DB_USER = "test";
// database user id
String DB_PASSWD = "";
// database password
String DB = "MySQL";
// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
throw new JenaException( c ); }
} //end init
public void service (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException, UnsupportedEncodingException
{
req.setCharacterEncoding("8859_7"); //ελληνικοί χαρακτήρες
res.setContentType("text/html");
ServletOutputStream out=res.getOutputStream();//το ρεύμα εξόδου προς την οθόνη
RDFNode rdfN=null;
String AcqUri ="http://localhost:2020/Acquisitions#";
String AgUri ="http://localhost:2020/Agents#";
String DescrUri ="http://localhost:2020/DescriptionUnits#";

if (req.getParameter("SelectResource").equals("Πρόσκτηση")) {
AcquisitionModel = ModelRDB.open(dbcon, "AcquisitionModel");
Resource updateResource=AcquisitionModel.getResource(AcqUri+"Πρόσκτηση"+req.getParameter("UpABE"));
StmtIterator iter=updateResource.listProperties();
while(iter.hasNext())
{
com.hp.hpl.jena.rdf.model.Statement test=iter.nextStatement();
String testProperty=test.getPredicate().toString();
RDFNode testObject=test.getObject();
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if (testProperty==Archives.acquisitionABE.toString())
{ABE=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.acquisitionAEE.toString())
{AEE=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.acquisitionType.toString())
{
Type=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.acquisitionDoc.toString())
{Doc=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.temporaryTitle.toString())
{TempTitle=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.depositor.toString())
{Dep=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.acquisitionLoc.toString())
{Loc=testObject.toString();}
else if (testProperty==DC.format.toString())
{Bulk=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.acquisitionDate.toString())
{acqDate=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.hasArchivist.toString())
{hasArch=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.hasCivilServant.toString())
{hasCivil=testObject.toString();}
else if (testProperty==cld.note.toString())
{Notes=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.entryCreator.toString())
{ECreator=testObject.toString();}
else if (testProperty==DC.publisher.toString())
{EPublisher=testObject.toString();}
else if (testProperty==DCTerms.conformsTo.toString())
{ERules=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.entryStatus.toString())
{EStatus=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.entrylevelOfDetail.toString())
{ELOD=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.entryLanguage.toString())
{ELang=testObject.toString();}
else if (testProperty==DCTerms.created.toString())
{EDate=testObject.toString();}
else if (testProperty==DCTerms.modified.toString())
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{ERevision=testObject.toString();}
else if (testProperty==Archives.entryNotes.toString())
{ENotes=testObject.toString();}
} //end while
out.println("<HTML><HEAD><TITLE>Ενημέρωση

Πρόσκτησης</TITLE><META

http-equiv=Content-Type

content='text/html;

charset=ISO-88-59-

7'></HEAD>");
out.println("<BODY BGCOLOR=#ffffff TEXT=#000000 LINK=#0000ff VLINK=#0000ff ALINK=#0080ff>");
out.println("<form action='http://localhost:2020/Servlet01' method='post'><center><TABLE width='100%' cellspacing='1' CellPadding='1'><TR><TD
align='center'><b><FONT size='5'>Τ</FONT><FONT size='4'>Α </FONT><FONT size='5'>Σ</FONT><FONT size='4'>ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ </FONT><FONT size='5'>Π</FONT><FONT
size='4'>ΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΠΟΥ </FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΠΙΛΕΞΑΤΕ: </FONT></b></td></tr>");
out.println("<tr><td><table align='center' border='3' width='100%' height='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td><table border='0' cellpadding='0'
cellspacing='0' width='100%' bgcolor='9ea4ed'><tr><td><br></td></tr><tr><td>Αρ.Βιβλίου Εισαγωγής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqABE' SIZE='20' value='"+ ABE
+"'></td><td></td><td></td><td></td></tr>");
out.println("<tr><td>Αρ.Ειδικού Ευρετηρίου</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqAEE' SIZE='20' value='"+AEE +"'></td><td></td><td>Τύπος
Πρόσκτησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqType' SIZE='20' value='"+ Type +"'></td></tr><tr><td>Έγγραφο Πρόσκτησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqDoc'
SIZE='20' value='"+ Doc +"'></td><td></td><td>Προσωρινός Τίτλος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='TempTitle' SIZE='20' value='"+ TempTitle +"'></td></tr><tr><td>Φορέας
Παράδοσης:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqDepositor' SIZE='20' value='"+ Dep +"'></td><td></td><td>Φυλάσσεται:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='AcqLoc' SIZE='20' value='"+ Loc +"'></td></tr><tr><td>Όγκος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqBulk' SIZE='20' value='"+ Bulk +"'></td><td></td><td>Ημερομηνία
Πρόσκτησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqDate' SIZE='20' value='"+ acqDate);
out.println("'></td></tr><tr><td>Αρχειονόμος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AcqArchivist'
SIZE='20'
value='"+hasArch
+"'></td><td></td><td>Υπάλληλος-Σύνδεσμος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AcqCivil' SIZE='20' value='"+hasCivil +"'></td></tr><tr><td>Σημειώσεις:</td><td><textarea
NAME='AcqNotes' rows='3' cols='20'>" + Notes);
out.println("</textarea></td></tr><tr><td COLSPAN='5'><br><font size='+1,5'>");
out.println("<i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr></tr><tr><td>Δημιουργός:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='EntryCreator' SIZE='20' value='"+ECreator +"'></td><td></td><td>Αρχειακή Υπηρεσία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryPublisher' SIZE='20' value='"+ EPublisher
+"'></td></tr><tr><td>Κανόνες:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRules' SIZE='20' value='"+ ERules);
out.println("'></td><td></td><td>Κατάσταση
Εγγραφής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryStatus'
SIZE='20'
value='"+EStatus
+"'></td></tr><tr><td>Επίπεδο Περιγραφής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryLOD' SIZE='20' value='"+ELOD +"'></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='EntryLang' SIZE='20' value='"+ELang +"'></td></tr><tr><td>Ημερομηνία Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryDate' SIZE='20' value='");
out.println(EDate +"'></td><td></td><td>Ημερομηνία Αναθεώρησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRevision' SIZE='20' value='"+ERevision
+"'></td></tr>");
out.println("<tr><td>Σημειώσεις:</td><td><textarea NAME='EntryNotes' rows='3' cols='20'>");
out.println(ENotes + "</TEXTAREA>");
out.println("</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td></td></tr></table>");
out.println("</td></tr><tr><td><table
width='100%'
height='100%'
cellpadding='0'
cellspacing='0'><TR><td></td><td><INPUT
TYPE='submit'
value='Ενημέρωση'></td></tr></TABLE></center></form>");
out.println("<ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου </ADDRESS></body></html>");
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} //end if acquisition model
//else if (req.getParameter("SelectResource").equals("Ενότητα Περιγραφής")){
else if (req.getParameter("SelectResource").equals("ΕΠ")){
DescriptionModel = ModelRDB.open(dbcon, "DescriptionModel");
updateCodeString=(req.getParameter("UpCode"));
if (req.getParameter("Resource").equals("Αρχείο") || req.getParameter("Resource").equals("Συλλογή")==true)
{updateCodeString="";}
else
{ updateDUString= DescrUri + req.getParameter("UpABE") + req.getParameter("Resource")+ updateCodeString;}
updateDUString= DescrUri + req.getParameter("UpABE") + req.getParameter("Resource")+ updateCodeString;
Resource updateDUnit=DescriptionModel.getResource(updateDUString);
StmtIterator DUnitIter=updateDUnit.listProperties();
int testsubject=0;int testagent=0; int testobject=0;int testtime=0; int testgeo=0;
//για να μην προβάλλεται η τιμή τους όταν είναι null
DescLevel="";DescUpperLevel="";DescABE="";DescAEE="";DescNo="";DescTitle="";DescAltTitle="";DescDates="";DescBulk="";DescLoc="";DescOldID="";DescCreator="";D
escDepositor="";DescHistory="";DescArchHistory="";
DescDesc="";DescStrength="";DescAppraisal="";DescAccruals="";DescArrangement="";DescSubject1="";DescSubject2="";DescSubject3="";DescSubject4="";DescObject1="";Des
cObject2="";DescAgent1="";DescAgent2="";DescGeo1="";DescGeo2="";
DescTime1="";DescTime2="";DescAccess="";DescReproduction="";DescLang="";DescScript="";DescFormat="";DescFAid="";DescOriginals="";DescCopies="";DescOther="";Des
cPublish="";DescNotes="";
while(DUnitIter.hasNext())
{
com.hp.hpl.jena.rdf.model.Statement DUnitStmt=DUnitIter.nextStatement();
String DUnitProperty=DUnitStmt.getPredicate().toString();
RDFNode DUnitObject=DUnitStmt.getObject();
if (DUnitProperty==Archives.levelOfDescription.toString()&& Archives.levelOfDescription.toString()!=null)
{
index=DUnitObject.toString().indexOf('#');
DescLevel=DUnitObject.toString().substring(index+1);}
else if (DUnitProperty==DCTerms.isPartOf.toString() && DCTerms.isPartOf.toString()!=null)
{ index=DUnitObject.toString().indexOf('#');
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DescUpperLevel=DUnitObject.toString().substring(index+1);}
else if (DUnitProperty==Archives.hasAcquisition.toString() &&Archives.hasAcquisition.toString()!=null)
{DescABE=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.hasAEE.toString()&& Archives.hasAEE.toString()!=null)
{DescAEE=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DC.identifier.toString()&& DC.identifier.toString()!=null)
{DescNo=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DC.title.toString()&& DC.title.toString()!=null)
{DescTitle=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.alternative.toString() && DCTerms.alternative.toString()!=null)
{DescAltTitle=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.contentsDateRange.toString() && cld.contentsDateRange.toString()!=null)
{DescDates=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DC.format.toString() && DC.format.toString()!=null)
{DescBulk=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.hasLocation.toString()&& cld.hasLocation.toString()!=null)
{DescLoc=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.oldReferenceCode.toString() && Archives.oldReferenceCode.toString()!=null)
{DescOldID=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DC.creator.toString() && DC.creator.toString()!=null)
{DescCreator=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.hasDepositor.toString() && Archives.hasDepositor.toString()!=null)
{DescDepositor=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.agentHistory.toString() && cld.agentHistory.toString()!=null)
{DescHistory=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.custodialHistory.toString() && cld.custodialHistory.toString()!=null)
{DescArchHistory=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.dcAbstract.toString() && DCTerms.dcAbstract.toString()!=null)
{DescDesc=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.strength.toString() && cld.strength.toString()!=null)
{DescStrength=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.appraisalHistory.toString()&& Archives.appraisalHistory.toString()!=null)
{DescAppraisal=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.accrualStatus.toString()&& cld.accrualStatus.toString()!=null)
{DescAccruals=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.systemOfArrangement.toString()&& Archives.systemOfArrangement.toString()!=null)
{DescArrangement=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DC.subject.toString()&& DC.subject.toString()!=null)
{
if (testsubject==0)
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{

index=DUnitObject.toString().indexOf('#');
DescSubject1=DUnitObject.toString().substring(index+1);
testsubject++;}
else if (testsubject==1)
{
index=DUnitObject.toString().indexOf('#');
DescSubject2=DUnitObject.toString().substring(index+1);
testsubject++;}
else if (testsubject==2)
{
index=DUnitObject.toString().indexOf('#');
DescSubject3=DUnitObject.toString().substring(index+1);
testsubject++;}
else if (testsubject==3)
{
index=DUnitObject.toString().indexOf('#');
DescSubject4=DUnitObject.toString().substring(index+1);
testsubject=0;}
}
else if (DUnitProperty==cld.objectName.toString() && cld.objectName.toString()!=null)
{
if (testobject==0){DescObject1=DUnitObject.toString();testobject++;}
else if (testobject==1){DescObject2=DUnitObject.toString();testobject=0;}
}
else if (DUnitProperty==cld.agentName.toString()&& cld.agentName.toString()!=null)
{
if (testagent==0){DescAgent1=DUnitObject.toString();testagent++;}
else if (testagent==1){DescAgent2=DUnitObject.toString();testagent=0;}
}
else if (DUnitProperty==DCTerms.spatial.toString() && DCTerms.spatial.toString()!=null)
{
if (testgeo==0){DescGeo1=DUnitObject.toString();testgeo++;}
else if (testgeo==1){DescGeo2=DUnitObject.toString();testgeo=0;}
}
else if (DUnitProperty==DCTerms.temporal.toString() && DCTerms.temporal.toString()!=null)
{
if (testtime==0){DescTime1=DUnitObject.toString();testtime++;}
else if (testtime==1){DescTime2=DUnitObject.toString();testtime=0;}
}
else if (DUnitProperty==DCTerms.accessRights.toString()&& DCTerms.accessRights.toString()!=null)
{DescAccess=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.reproductionControl.toString()&& Archives.reproductionControl.toString()!=null)
{DescReproduction=DUnitObject.toString();}
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else if (DUnitProperty==DC.language.toString()&& DC.language.toString()!=null)
{DescLang=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.script.toString()&& Archives.script.toString()!=null)
{DescScript=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.physicalCharacteristics.toString()&& Archives.physicalCharacteristics.toString()!=null)
{DescFormat=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.hasDescription.toString()&& cld.hasDescription.toString()!=null)
{DescFAid=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.isFormatOf.toString()&& DCTerms.isFormatOf.toString()!=null)
{DescOriginals=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.hasFormat.toString()&& DCTerms.hasFormat.toString()!=null)
{DescCopies=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.hasAssociation.toString()&& cld.hasAssociation.toString()!=null)
{DescOther=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.isReferencedBy.toString()&& DCTerms.isReferencedBy.toString()!=null)
{DescPublish=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==cld.note.toString()&& cld.note.toString()!=null)
{DescNotes=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.entryCreator.toString() && Archives.entryCreator.toString()!=null)
{ECreator=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DC.publisher.toString()&& DC.publisher.toString()!=null)
{EPublisher=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.conformsTo.toString() && DCTerms.conformsTo.toString()!=null)
{ERules=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.entryStatus.toString()&& Archives.entryStatus.toString()!=null)
{EStatus=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.entrylevelOfDetail.toString()&& Archives.entrylevelOfDetail.toString()!=null)
{ELOD=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.entryLanguage.toString()&& Archives.entryLanguage.toString()!=null)
{ELang=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.created.toString()&& DCTerms.created.toString()!=null)
{EDate=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==DCTerms.modified.toString()&& DCTerms.modified.toString()!=null)
{ERevision=DUnitObject.toString();}
else if (DUnitProperty==Archives.entryNotes.toString()&& Archives.entryNotes.toString()!=null)
{ENotes=DUnitObject.toString();}
} //end while
out.println("<HTML><HEAD><title>Ενημέρωση Ενότητας Περιγραφής</title></head>");
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out.println("<body bgcolor='ffffff'><FORM name='NewDescriptionForm' METHOD='post' ACTION='http://localhost:2020/Servlet02'><center><FONT
size='5'>Τ</FONT><FONT size='4'>Α </FONT><FONT size='5'>Σ</FONT><FONT size='4'>ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ </FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΝΟΤΗΤΑΣ
</FONT><FONT size='5'>Π</FONT><FONT size='4'>ΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ </FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT size='4'>ΠΙΛΕΞΑΤΕ: </FONT>");
out.println("<table border='3' BORDERCOLOR='silver' width='85%' align='center'>");
out.println("<tr><td><table width='100%' align='center' CELLSPACING='1' CELLPADDING='1' bgcolor='9ea4ed'><tr><td COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ</u></b></i></font></td></tr>");
out.println("<tr><td>Αρ.Βιβλίου Εισαγωγής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescABE' SIZE='20' value='" +DescABE +"'></td><td></td><td
rowspan='2'> Ανώτερο Επίπεδο</td><td rowspan='2'><input type='text' readonly name='PartUpper' value='" +DescUpperLevel+ "'></td></tr><tr><td>");
out.println("Αρ.Ειδικού
Ευρετηρίου:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescAEE'
SIZE='20'
value='"
+
DescAEE+
"'></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Κωδικός:</td>");
out.println("<td><INPUT TYPE='text' NAME='DescNo' SIZE='20' value='" +DescNo + "'></td><td></td><td>Επίπεδο Περιγραφής:</td><td><input
type='text' NAME='DescLevel' SIZE='20' value='");
out.println(DescLevel+"'></td></tr><tr><td>Τίτλος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescTitle'
SIZE='25'
value='"
+DescTitle+"'></td><td></td><td>Εναλλακτικός Τίτλος:</td>");
out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescAltTitle'
SIZE='25'
value='"+DescAltTitle+"'></td></tr><tr><td>Περιληπτική
Χρονολογία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescDates' SIZE='20'value='" +DescDates + "'></td><td></td><td>");
out.println("Μέγεθος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescBulk'
SIZE='20'
value='"
+DescBulk+
"'></td></tr><tr><td>Θέση:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescLoc' SIZE='20' value='" +DescLoc+ "'></td>");
out.println("<td></td><td rowspan='2'>Παλιές Ενδείξεις Ταξινόμησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOldID' SIZE='20' value='"
+DescOldID+ "'></td></tr><tr></tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</u></b></i></font></td>");
out.println("</tr><tr><td>Υπηρεσία
Παραγωγής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescCreator'
SIZE='20'
value='"
+DescCreator+"'></td><td></td><td>Υπηρεσία Παράδοσης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescDepositor' SIZE='20' value='" +DescDepositor);
out.println("'></td></tr><tr><td
ROWSPAN='2'>Διοικητική
Ιστορία/Βιογραφικό
Σημείωμα:</td><td
ROWSPAN='3'><TEXTAREA
NAME='DescHistory' rows='3' cols='25'>" +DescHistory+ "</textarea></td><td></td><td>Ιστορικό Διατήρησης:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescArchHistory' rows='3'
cols='20'>");
out.println(DescArchHistory+
"</textarea></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Περιγραφή:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescDesc' rows='3' cols='25'>");
out.println(DescDesc+"</textarea></td><td></td><td>Πληροφοριακή Δύναμη:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescStrength' rows='3'
cols='20'>" +DescStrength+ "</textarea></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td>Εκκαθάριση:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescAppraisal' rows='3' cols='20'>");
out.println(DescAppraisal+"</textarea></td><td></td><td>Πολιτική Πρόσκτησης:</td><td ROWSPAN='3'><textarea NAME='DescAccruals' rows='3'
cols='20'>" +DescAccruals+ "</textarea></td><tr></tr><tr></tr></tr><tr><td>Ταξινόμηση:</td><td><input type='text' NAME='DescArrangement' SIZE='20' value='");
out.println(DescArrangement+"'></tr><tr><td>Θέμα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescSubject1' SIZE='20' value='" +DescSubject1+
"'+></td><td></td><td>Θέμα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescSubject2' SIZE='20' value='" +DescSubject2+ "'></td></tr><tr><td>Θέμα:</td>");
out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject3'
SIZE='20'
value='"
+DescSubject3+
"'></TEXTAREA></td><td></td><td>Θέμα:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescSubject4'
SIZE='20'
value='"
+DescSubject4+
"'></td></tr><tr><td>Αντικείμενο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescObject1' SIZE='20' value='");
out.println(DescObject1+"'></td><td></td><td>Αντικείμενο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescObject2' SIZE='20' value='" +DescObject2+
"'></td></tr><tr><td>Πρόσωπο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescAgent1' SIZE='20' value='" +DescAgent1+ "'></td><td></td><td>Πρόσωπο:</td>");
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out.println("<td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescAgent2'
SIZE='20'
value='"
+DescAgent2+
"'></td></tr><tr><td>Γεωγραφικός
Όρος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescGeo1' SIZE='20' value='" +DescGeo1+ "'></td><td></td><td>Γεωγραφικός Όρος:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescGeo2'
SIZE='20' value='" +DescGeo2);
out.println("'></td></tr><tr><td>Χρόνος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescTime1'
SIZE='20'
value='"
+DescTime1+
"'></td><td></td><td>Χρόνος:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescTime2'
SIZE='20'
value='"
+DescTime2+
"'></td></tr><tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ</u></b></i></font></td>");
out.println("</tr><tr><td>Πρόσβαση:</td><td><input
type='text'
NAME='DescAccess'
SIZE='20'
value='"
+DescAccess+
"'></td><td></td><td>Αναπαραγωγή:</td><td><input type='text' NAME='DescReproduction' SIZE='20' value='" +DescReproduction+ "'></td></tr><tr><td>Γλώσσα:</td><td><input
type='text' NAME='DescLang' SIZE='20' value='");
out.println(DescLang+"'></td><td></td><td>Γραφή:</td><td><input
type='text'
NAME='DescScript'
SIZE='20'
value='"
+DescScript+
"'></td></tr><tr><td>Φυσικά
Χαρακτηριστικά:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescFormat'
SIZE='20'
value='"
+DescFormat+
"'></td><td></td><td>Εργαλείο
Έρευνας:</td><td><input type='text' NAME='DescFAid' SIZE='20' value='");
out.println(DescFAid+"'></td></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Πρωτότυπα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOriginals' SIZE='20' value='" +DescOriginals+ "'></td><td></td>");
out.println("<td>Αντίγραφα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescCopies' SIZE='20' value='" +DescCopies+ "'></tr><tr><td>Άλλες
Προσκτήσεις:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='DescOther' SIZE='20' value='" +DescOther+"'></td><td></td>");
out.println("<td>Εκδόσεις:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='DescPublish'
SIZE='20'
value='"
+DescPublish+
"'></td></tr><td
COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td rowspan='3' colspan='2'>Σημειώσεις σχετικές με τη Ενότητα
Περιγραφής:</td>");
out.println("<td ROWSPAN='3' colspan='3' align='left'><TEXTAREA NAME='DescNotes' ROWS='3' COLS='30'>" +DescNotes+
"</TEXTAREA></td></tr><tr></tr><tr></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Δημιουργός:</td><td colspan='2'><input type='text' NAME='EntryCreator' SIZE='20' value='" +ECreator+"'></td>");
out.println("<td>Αρχειακή
Υπηρεσία:</td><td><input
type='text'
NAME='EntryPublisher'
SIZE='20'
value='"
+EPublisher+
"'></td></tr><tr><td>Κανόνες:</td><td><input type='text' NAME='EntryRules' SIZE='20' value='"+ERules+"'></td><td></td><td>Κατάσταση Εγγραφής:</td><td><input type='text'
NAME='EntryStatus' SIZE='20' value='"+EStatus+"'></td>");
out.println("</tr><tr><td>Επίπεδο
Εγγραφής:</td><td><input
type='text'
NAME='EntryLOD'
SIZE='20'
value='"
+ELOD+
"'></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><input type='text' NAME='EntryLang' SIZE='20' value='"+ELang+"'></td></tr><tr><td>Ημερομηνία Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='EntryDate' SIZE='20' value='"+EDate+"'></td><td></td>");
out.println("<td>Ημερομηνία Αναθεώρησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRevision' SIZE='20' value='" +ERevision+
"'></td></tr><tr><td
ROWSPAN='2'>Σημειώσεις:</td><td
ROWSPAN='2'
colspan='2'><TEXTAREA
NAME='EntryNotes'
ROWS='3'
COLS='25'>"+ENotes+"</TEXTAREA></td><td></td></tr></td></tr></table><tr bgcolor=#ffffff><td><table align=center width='50%' height='50%'>");
out.println("<tr
align='center'><td><INPUT
TYPE='submit'
value='Ενημέρωση'></td><td></td><td><INPUT
TYPE='reset'></td></tr></table><br><br></td></tr></td></tr></table></form></td></tr><tr><td></td></tr></table>");
out.println("<br><br><ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου
</ADDRESS></body></html>");
} //end if DescriptionModel
else if (req.getParameter("SelectResource").equals("Πρόσωπο")) {
AgentModel = ModelRDB.open(dbcon, "AgentModel");
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Resource updateAgent=AgentModel.getResource(AgUri+req.getParameter("Resource")+req.getParameter("UpCode"));
StmtIterator AgentIter=updateAgent.listProperties();
while(AgentIter.hasNext())
{
com.hp.hpl.jena.rdf.model.Statement AgentStmt=AgentIter.nextStatement();
String AgentProperty=AgentStmt.getPredicate().toString();
RDFNode AgentObject=AgentStmt.getObject();
if (AgentProperty==Agent.agentNo.toString())
{AgNo=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.agentType.toString())
{AgType=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.authorizedNameForm.toString())
{ANF=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.parallelNameForm.toString())
{PNF=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.standardizedNameForm.toString())
{SNF=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.otherNameForm.toString())
{ONF=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==VCARD.ORG.toString())
{VORG=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==VCARD.ROLE.toString())
{VROLE=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==VCARD.TEL.toString())
{VTEL=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==VCARD.ADR.toString())
{VADR=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==VCARD.EMAIL.toString())
{VEMAIL=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==cld.locator.toString())
{Locator=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DCTerms.temporal.toString())
{AgDate=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==cld.agentHistory.toString())
{AgHist=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DCTerms.spatial.toString())
{Spatial=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.serviceDescription.toString())
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{Service=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.sourcesOfAuthority.toString())
{SOA=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DC.description.toString())
{Structure=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.agentContext.toString())
{AgContext=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==cld.note.toString())
{AgInfo=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DC.relation.toString())
{AgRel=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.agentRelationType.toString())
{AgRelT=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.agentRelationDescription.toString())
{AgRelD=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Agent.agentRelationDate.toString())
{AgRelDate=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Archives.entryCreator.toString())
{ECreator=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DC.publisher.toString())
{EPublisher=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DCTerms.conformsTo.toString())
{ERules=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Archives.entryStatus.toString())
{EStatus=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Archives.entrylevelOfDetail.toString())
{ELOD=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Archives.entryLanguage.toString())
{ELang=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DCTerms.created.toString())
{EDate=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==DCTerms.modified.toString())
{ERevision=AgentObject.toString();}
else if (AgentProperty==Archives.entryNotes.toString())
{ENotes=AgentObject.toString();}
}//end while
out.println ("<html><head><title> Ενημέρωση Φυσικού/Νομικού Προσώπου</title></head><BODY BGCOLOR=#ffffff TEXT=#000000 LINK=#0000ff
VLINK=#0000ff ALINK=#0080ff>");
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out.println ("<center><FONT size='5'>Τ</FONT><FONT size='4'>Α </FONT><FONT size='5'>Σ</FONT><FONT size='4'>ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ </FONT><FONT
size='5'>Φ</FONT><FONT size='4'>ΥΣΙΚΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ </FONT><FONT size='5'>Π</FONT><FONT size='4'>ΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ </FONT><FONT size='5'>Ε</FONT><FONT
size='4'>ΠΙΛΕΞΑΤΕ: </FONT>");
out.println ("<FORM name=NewAgentForm action='http://localhost:2020/Servlet03' method='post'><table border='3' BORDERCOLOR='silver' width='80%'
align='center'><tr><td><table width='100%' align='center' CELLSPACING='1' CELLPADDING='2' bgcolor='9ea4ed'>");
out.println
("<tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Κωδικός:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgNo' SIZE='10' value='" + AgNo + "'></td><td></td><td>Τύπος:</td><td>");
out.println ("<input type='text' NAME='AgType' SIZE='20' value='" +AgType + "'></td></tr><tr><td>Authorized Ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='AgAuthN' SIZE='25' value='" +ANF+ "'></td><td></td>");
out.println ("<td>Παράλληλη Ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgParalN' SIZE='25' value='" +PNF+ "'></td></tr><tr><td>Τυποποιημένη
Ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgStandN' SIZE='25' value='" +SNF);
out.println ("'></td><td></td><td>Άλλη ονομασία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgOtherN' SIZE='25' value='" +ONF+ "'></td></tr><tr><td>Όνομα
Οργανισμού:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgCB' SIZE='25' value='" +VORG+ "'></td>");
out.println
("<td></td><td>Ρόλος:</td><td><input
type='text'
NAME='AgRole'
SIZE='20'
value='"
+VROLE+
"'></td></tr><tr><td>Τηλέφωνο:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgTel' SIZE='10' value='" +VTEL+ "'></td>");
out.println ("<td></td><tr><td>Διεύθυνση:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgAddress' SIZE='25' value='" +VADR+ "'></td>");
out.println
("<td></td><td>Ηλ.Διεύθυνση:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='AgEmail'
SIZE='25'
value='"
+VEMAIL+
"'></td></tr><tr><td>Ιστοσελίδα:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgLocator' SIZE='25' value='" +Locator + "'></td>");
out.println ("</tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr><td> Ημερομηνίες
Ύπαρξης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgDate' SIZE='20' value='" +AgDate + "'></td><td></td><td ROWSPAN='2'>");
out.println ("Διοικητική Ιστορία/ Βιογραφικό Σημείωμα:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgHistory' ROWS=3 COLS=25>" +AgHist +
"</TEXTAREA></td></tr><tr><td>Γεωγραφική Κάλυψη:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgGeo' SIZE='20' value='" +Spatial+ "'></td>");
out.println ("<td></td></tr><tr><td>Source of Authority:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgSource' SIZE='20' value='" +SOA+ "'></td><td></td><td
ROWSPAN='2'>Λειτουργίες,Δραστηριότητες:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgFunction' ROWS=3 COLS=25>" +Service+ "</TEXTAREA></td>");
out.println ("</tr><tr></tr><tr><td ROWSPAN='2'> Εσωτερική Δομή:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgStructure' ROWS=3 COLS=25>"
+Structure + "</TEXTAREA></td><td></td><td ROWSPAN='2'>General Context:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgContext' ROWS=3 COLS=25>");
out.println (AgContext
+ "</TEXTAREA></td></tr><tr></tr><tr><td ROWSPAN='2'>Άλλες Πληροφορίες:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA
NAME='AgOInfo' ROWS=3 COLS=25>" +AgInfo + "</TEXTAREA></td><td></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td COLSPAN='5'><font size='+1,5'><i><b><u>");
out.println ("ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΣΕΩΝ</u></b></i></font></td></tr><tr><td>Όνομα Σχετικού Προσώπου:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgRel'
SIZE='20' value='" +AgRel + "'></td><td></td><td>Είδος Σχέσης:</td><td><input type='text' NAME='AgRelType' SIZE='20' value='" +AgRelT + "'></td>");
out.println ("</tr><tr><td ROWSPAN='2'>Περιγραφή Σχέσης:</td><td ROWSPAN='2'><TEXTAREA NAME='AgRelDesc' ROWS=3 COLS=25>" +AgRelD +
"</TEXTAREA></td><td></td><td>Ημερομηνίες Σχέσης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='AgRelDate' SIZE='20' value='" +AgRelDate +"'> </td>");
out.println
("</tr><tr></tr><td
COLSPAN='5'><font
size='+1,5'><i><b><u>ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ</u></b></i></font></td></tr><tr></tr><tr><td>Δημιουργός:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryCreator'
SIZE='20'
value='"+ECreator
+"'></td><td></td><td>Αρχειακή Υπηρεσία:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryPublisher' SIZE='20' value='"+ EPublisher +"'></td></tr><tr><td>Κανόνες:</td><td><INPUT
TYPE='text' NAME='EntryRules' SIZE='20' value='"+ ERules);
out.println("'></td><td></td><td>Κατάσταση
Εγγραφής:</td><td><INPUT
TYPE='text'
NAME='EntryStatus'
SIZE='20'
value='"+EStatus
+"'></td></tr><tr><td>Επίπεδο Περιγραφής:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryLOD' SIZE='20' value='"+ELOD +"'></td><td></td><td>Γλώσσα:</td><td><INPUT TYPE='text'
NAME='EntryLang' SIZE='20' value='"+ELang +"'></td></tr><tr><td>Ημερομηνία Δημιουργίας:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryDate' SIZE='20' value='");
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out.println(EDate +"'></td><td></td><td>Ημερομηνία Αναθεώρησης:</td><td><INPUT TYPE='text' NAME='EntryRevision' SIZE='20' value='"+ERevision
+"'></td></tr>");
out.println("<tr><td>Σημειώσεις:</td><td><textarea NAME='EntryNotes' rows='3' cols='20'>");
out.println(ENotes + "</TEXTAREA>");
out.println("</td><td></td></tr></table></td></tr><tr><TR><td
align='center'><INPUT
TYPE='submit'
value='Ενημέρωση'>
<INPUT
TYPE='reset'></td></tr></tr></table>");
out.println("</td></tr></table></center></form>");
out.println("<ADDRESS>Περιγραφή και Ανάκτηση Αρχειακών Συλλογών με τη χρήση του RDF / Σοφία
Ζαπουνίδου </ADDRESS></body></html>");
}//end if AgentModel
} //end service
}//end class

6.3.3 Servlet Αναζήτησης Στοιχείων
rdqlServlet.java
package JanusServlets;
import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
import org.joseki.server.http.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.util.*;
import com.hp.hpl.jena.rdql.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
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import com.hp.hpl.jena.reasoner.*;
import JanusServlets.*;
import JanusClasses.*;
public class rdqlServlet extends JosekiWebAPI {
IDBConnection dbcon;
Model DescriptionModel,testmodel, ThesaurusModel;
InfModel checkrdql;
String thesUri="http://localhost:2020/Thesaurus.xml#";
String rdql01,rdql02,rdql03,rdql04;
String substring1,substring2,substring3,substring4,substring5,substring6;
String substring10,substring11,substring12,substring20,substring30;
int i,myinteger,index;
String ResourceString;
String cString,dString;
public void init() throws ServletException
{ myinteger=0;
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
String DB_USER = "test";
// database user id
String DB_PASSWD = "";
// database password
String DB = "MySQL";
// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
DescriptionModel = ModelRDB.open(dbcon, "DescriptionModel");
ThesaurusModel = ModelRDB.open(dbcon, "ThesaurusRDBModel");
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
throw new JenaException( c ); }
} //end init
public void service (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException, UnsupportedEncodingException
{
req.setCharacterEncoding("8859_7"); //ελληνικοί χαρακτήρες
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res.setContentType("text/html");
//το ρεύμα εξόδου προς την οθόνη
ServletOutputStream out=res.getOutputStream();
RDFNode rdfN=null;
String AcqUri ="http://localhost:2020/Acquisitions#";
String AgUri ="http://localhost:2020/Agents#";
String DescrUri ="http://localhost:2020/DescriptionUnits#";
Reasoner myreasoner = ReasonerRegistry.getRDFSReasoner();
myreasoner.setParameter(ReasonerVocabulary.PROPsetRDFSLevel,
ReasonerVocabulary.RDFS_SIMPLE);
InfModel test2=ModelFactory.createInfModel(myreasoner, ThesaurusModel, DescriptionModel);
rdql01=req.getParameter("RDQL01");
rdql02=req.getParameter("RDQL02");
rdql03=req.getParameter("RDQL03");
if (req.getParameter("SubjType01").equals("1"))
{ if (req.getParameter("RDQL01").equals("")) { out.println("Δεν έχετε επιλέξει κάποιον όρο προς αναζήτηση");}
else {
substring1=",(?a, <http://purl.org/dc/elements/1.1/subject>, ?b)";
substring4=("?k =~ /" + req.getParameter("RDQL01") + "/");
substring10=",(?b, <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf>, ?k)";}
}
if
(req.getParameter("SubjType02").equals("1"))
{if (req.getParameter("RDQL02").equals("")) {substring2="";substring5="";substring11="";substring20="";}
else {
substring2=",(?a, <http://purl.org/dc/elements/1.1/subject>, ?c)";
substring5=(",?l =~ /" + req.getParameter("RDQL02") + "/");
substring11=",(?c, <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf>, ?l)";
substring20=",?c";}
}
if
(req.getParameter("SubjType03").equals("1"))
{if (req.getParameter("RDQL03").equals("")) {substring3="";substring6="";substring12="";substring30="";}
else {
substring3=",(?a,<http://purl.org/dc/elements/1.1/subject>,?d)";
substring6=(",?m =~ /" + req.getParameter("RDQL03") + "/");
substring12=",(?d, <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf>, ?m)";
substring30=",?d";}
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}
if (req.getParameter("SubjType01").equals("2"))
{ substring10="";
if (req.getParameter("RDQL01").equals("")) {out.println("Δεν έχετε επιλέξει κάποιον όρο προς αναζήτηση");}
else {
substring1=",(?a,<http://purl.org/rslp/terms#agentName>,?b)";
substring4=("?b =~ /" + req.getParameter("RDQL01") + "/");
}
}
if (req.getParameter("SubjType02").equals("2"))
{substring11="";
if (req.getParameter("RDQL02").equals("")) {substring2="";substring5="";substring20="";}
else {
substring2=",(?a,<http://purl.org/rslp/terms#agentName>,?c)";
substring5=(",?c =~ /" + req.getParameter("RDQL02") + "/");
substring20=",?c";}
}
if (req.getParameter("SubjType03").equals("2"))
{substring12="";
if (req.getParameter("RDQL03").equals("")) {substring3="";substring6="";substring30="";}
else {
substring3=",(?a,<http://purl.org/rslp/terms#agentName>,?d)";
substring6=(",?d =~ /" + req.getParameter("RDQL03") + "/");
substring30=",?d";}
}
if (req.getParameter("SubjType01").equals("3"))
{ substring10="";
if (req.getParameter("RDQL01").equals("")) {out.println("Δεν έχετε επιλέξει κάποιον όρο προς αναζήτηση");}
else {
substring1=",(?a,<http://purl.org/dc/terms/spatial>,?b)";
substring4=("(?b =~ /" + req.getParameter("RDQL01") + "/)");
}
}
if (req.getParameter("SubjType02").equals("3"))
{substring11="";
if (req.getParameter("RDQL02").equals("")) {substring2="";substring5="";substring20="";}
else {
substring2=",(?a,<http://purl.org/dc/terms/spatial>,?c)";
substring5=(",?c =~ /" + req.getParameter("RDQL02") + "/");
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substring20=",?c";}
}
if (req.getParameter("SubjType03").equals("3"))
{substring12="";
if (req.getParameter("RDQL03").equals("")) {substring3="";substring6="";substring30="";}
else {
substring3=",(?a,<http://purl.org/dc/terms/spatial>,?d)";
substring6=(",?d =~ /" + req.getParameter("RDQL03") + "/");
substring30=",?d";}
}
if(req.getParameter("SubjType01").equals("4"))
{substring10="";
if (req.getParameter("RDQL01").equals("")) {out.println("Δεν έχετε επιλέξει κάποιον όρο προς αναζήτηση");}
else {
substring1=",(?a,<http://purl.org/dc/terms/temporal>,?b)";
substring4=("?b =~ /" + req.getParameter("RDQL01") + "/");}
}
if(req.getParameter("SubjType02").equals("4"))
{substring11="";
if (req.getParameter("RDQL02").equals("")) {substring2="";substring5="";substring20="";}
else {
substring2=",(?a,<http://purl.org/dc/terms/temporal>,?c)";
substring5=(",?c =~ /" + req.getParameter("RDQL02") + "/");
substring20=",?c";}
}
if (req.getParameter("SubjType03").equals("4"))
{substring12="";
if (req.getParameter("RDQL03").equals("")) {substring3="";substring6="";substring30="";}
else {
substring3=",(?a,<http://purl.org/dc/terms/temporal>,?d)";
substring6=(",?d =~ /" + req.getParameter("RDQL03") + "/");
substring30=",?d";}
}
String queryString="SELECT ?a,?titlea,?y,?b "+ substring20+substring30 + " WHERE (?a, <http://purl.org/dc/elements/1.1/title>, ?titlea),(?a,<http://purl.org/rslp/terms#hasLocation>,?y)"
+ substring1+substring2+substring3+substring10+substring11+substring12+" AND "+ substring4 +substring5 +substring6 ;
Query query = new Query(queryString);
query.setSource(test2);
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QueryExecution qe = new QueryEngine(query);
QueryResults results = qe.exec();
out.println("<html><head><title>Αποτελέσματα Αναζήτησης</title>");
out.println("</head><body>");
out.println("<form

name='RDQLform'

action='http://localhost:2020/Servlet06' method='post'><table

border='1'

border='0'>");
for (Iterator iter = results; iter.hasNext();)
{
ResultBinding resb = (ResultBinding)iter.next();
i++; myinteger=1;
Object a = resb.get("a");
int indexA=a.toString().indexOf('#');
String astring=a.toString().substring(indexA+1);
Object titlea = resb.get("titlea");
int indexTitlea=titlea.toString().indexOf('#');
String titleaString=titlea.toString().substring(indexTitlea+1);
Object y = resb.get("y");
int indexY=y.toString().indexOf('#');
String yString=y.toString().substring(indexY+1);
Object b = resb.get("b");
int indexB=b.toString().indexOf('#');
String bString=b.toString().substring(indexB+1);
if (substring20.equals("")) {cString="";}
else {
Object c = resb.get("c");
int indexC=c.toString().indexOf('#');
cString=c.toString().substring(indexC+1);
}
if (substring30.equals("")) {dString="";}
else {
Object d = resb.get("d");
int indexD=d.toString().indexOf('#');
dString=d.toString().substring(indexD+1);
}
if

(bString.equals("Resource")){}//|| kString.equals("Resource")|| bString.equals(kString)) {}
//Επειδή χρησιμοποιείται RDFS Inference, επιστρέφονται και RDF δηλώσεις, όπως είναι
//e.g. ?a, rdf:type, rfds:Resource. Η RDFS Inference θεωρεί ότι
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bordercolor='silver'><tr><td><table align='center'

//κάθε πόρος είναι υποκλάση του εαυτού του. Έτσι το ερώτημα μας επιστρέφει και τους
//πόρους που έχουν ως θέμα αυτό που έχουμε επιλέξει. (τρίτο επίπεδο στη λίστα επιλογών)
else
{
out.println("<tr><td>Ενότητα Περιγραφής:</td><td><input type='text' size='15' readonly name ='getRes' id='getRes"+i+"' value='");
out.println(astring+ "'></td><td>Τίτλος</td><td><input type='text' size='40' readonly id='getTitle' value='" +titleaString+ "'></td><td>");
out.println("Θέση: </td><td><input type='text' size='25' readonly name ='Loc' value='"+yString+"'></td><td>");
out.println("Θέμα: </td><td><input type='text' size='25' readonly name ='Subj' value='"+bString+"'></td><td>");
out.println("Θέμα: </td><td><input type='text' size='25' readonly name ='Subj' value='"+cString+"'></td><td>");
out.println("Θέμα: </td><td><input type='text' size='25' readonly name ='Subj' value='"+dString+"'></td></tr>");
//out.println(bString );//+ " " +kString);
}
}// end iterator
results.close();
out.println("</table></td></tr></table></form></body></html>");
} //end service
} //end class

6.3.4 Servlet Προβολής Προσκτήσεων στη Φόρμα Εισαγωγής Νέας Ενότητας Περιγραφής
showAcquisitions.java
package JanusServlets;
import java.io.*;
import java.lang.*;
import java.util.*;
import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.*;
import org.joseki.server.http.*;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*;
import com.hp.hpl.jena.db.*;
import com.hp.hpl.jena.util.*;

112

import com.hp.hpl.jena.rdql.*;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*;
import com.hp.hpl.jena.xmloutput.*;
import com.hp.hpl.jena.shared.*;
import JanusServlets.*;
import JanusClasses.*;
public class showAcquisitions extends JosekiWebAPI {
IDBConnection dbcon;
Model AcquisitionModel;
int myinteger,iterinteger,i;
//strings for display of values-AcquisitionModel
String ABE, AEE, Type, Doc, TempTitle, Dep, Loc, Bulk, acqDate, hasArch, hasCivil, Notes;
//strings for display of values-Entry Control Area
String ECreator, EPublisher, ERules, EStatus, ELOD, ELang, EDate, ERevision, ENotes;
public void init() throws ServletException
{ myinteger=0;
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/Archives"; // URL of database server
String DB_USER = "test";
// database user id
String DB_PASSWD = "";
// database password
String DB = "MySQL";
// Create database connection
dbcon = new DBConnection ( DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD, DB );
AcquisitionModel = ModelRDB.open(dbcon, "AcquisitionModel");
} //end try
catch (ClassNotFoundException c) {
throw new JenaException( c ); }
} //end init
public void service (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException, UnsupportedEncodingException
{
req.setCharacterEncoding("8859_7"); //ελληνικοί χαρακτήρες
res.setContentType("text/html");
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//το ρεύμα εξόδου προς την οθόνη
ServletOutputStream out=res.getOutputStream();
RDFNode rdfN=null;
String AcqUri ="http://localhost:2020/Acquisitions#";
String AgUri ="http://localhost:2020/Agents#";
String DescrUri ="http://localhost:2020/DescriptionUnits#";

String
querystring
=
"SELECT
?x,?y,?z,?a,?b
WHERE
(?x,<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>
,<http://localhost:2020/Archives.xml#Πρόσκτηση>),(?x,<http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionABE>,?y),(?x,<http://localhost:2020/Archives.xml#acquisitionAEE>,?a),(?x,
<http://localhost:2020/Archives.xml#temporaryTitle>,?z),(?x, <http://localhost:2020/Archives.xml#depositor>,?b)";
Query query = new Query(querystring);
query.setSource(AcquisitionModel);
QueryExecution qe = new QueryEngine(query);
QueryResults results = qe.exec();
out.println("<html><head><title>Επιλέξτε Πρόσκτηση</title></head><body>");
out.println("<form><table border='1' bordercolor='silver'><tr><td><table align='center' border='0'>");
for (Iterator iter = results; iter.hasNext();)
{ ResultBinding resb = (ResultBinding)iter.next();
i++;
Object x = resb.get("x"); //Πρόσκτηση
int indexX=x.toString().indexOf('#');
String xstring=x.toString().substring(indexX+1);
Object y = resb.get("y"); // ΑΒΕ
int indexY=y.toString().indexOf('#');
String ystring=y.toString().substring(indexY+1);
Object z = resb.get("z"); //Προσωρινός τίτλος
int indexZ=z.toString().indexOf('#');
String zstring=z.toString().substring(indexZ+1);
Object a = resb.get("a"); //ΑΕΕ
int indexA=a.toString().indexOf('#');
String astring=a.toString().substring(indexA+1);
Object b = resb.get("b"); //υπηρεσία παράδοσης
int indexB=b.toString().indexOf('#');
String bstring=b.toString().substring(indexB+1);
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out.println("<tr><td>ABE:</td><td><input type='text' readonly size='5' id='getABE" +i+ "' value='" +ystring+ "'></td><td>AEE:</td><td><input type='text' size='15'
readonly id='getAEE"+i+ "' value='");
out.println(astring+ "'></td><td>Προσωρινός Τίτλος:</td><td><input type='text' readonly size='25' value='" +zstring+ "'></td><td>Υπ.Παράδοσης</td><td><input
type='text' readonly size='15' id='getDep"+i+"' value='");
out.println(bstring+"'></td><td><input type='button' value='Επιλογή'");
out.println("onclick=\"window.opener.NewDescriptionForm.DescABE.value=getElementById('getABE"+i+"').value;window.opener.NewDescriptionForm.DescAEE.value
=getElementById('getAEE"+i+"').value;window.opener.NewDescriptionForm.DescDepositor.value=getElementById('getDep"+i+"').value;window.close()\";></td></tr>");
} //end iterator
out.println("</table></td></tr></table></form></body></html>");
} //end service
} //end class
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6 . 4 J av as c r ip t
6.4.1. Παράθυρο Επιλογής Θεματικού Όρου
<html>
<head>
<title>Επιλέξτε Θέμα</title>
</head>
<body>
<FORM name="isc">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr align="center">
<td nowrap height="11"> &nbsp;
<select name="example" size="1" onChange="redirect(this.options.selectedIndex)">
<option selected>Επιλέξτε Θεματική Κατηγορία</option>
<OPTION value="Ανθρώπινα Δικαιώματα"> Ανθρώπινα Δικαιώματα</option>
<OPTION value="Βοήθεια"> Βοήθεια</option>
<OPTION value="Διαρκείς Λύσεις"> Διαρκείς Λύσεις</option>
<OPTION value="Εκπαίδευση και Γλώσσα"> Εκπαίδευση και Γλώσσα</option>
<OPTION value="Επικοινωνία και Πληροφόρηση"> Επικοινωνία και Πληροφόρηση</option>
<OPTION value="Εργασία και Απασχόληση"> Εργασία και Απασχόληση</option>
<OPTION value="Ιστορία και Πολιτισμός"> Ιστορία και Πολιτισμός</option>
<OPTION value="Κοινωνική Ευημέρια"> Κοινωνική Ευημέρια</option>
<OPTION value="Κοινωνιολογία"> Κοινωνιολογία</option>
<OPTION value="Μεταφορές Κατηγορία"> Μεταφορές Κατηγορία</option>
<OPTION value="Ολοκλήρωση"> Ολοκλήρωση</option>
<OPTION value="Ομάδες Πληθυσμού"> Ομάδες Πληθυσμού </option>
<OPTION value="Οργανισμοί"> Οργανισμοί</option>
<OPTION value="Πολιτική"> Πολιτική</option>
<OPTION value="Προστασία Προσφύγων"> Προστασία Προσφύγων</option>
<OPTION value="Πρόσφυγες και Άλλες Ομάδες Ενδιαφέροντος"> Πρόσφυγες και Άλλες Ομάδες Ενδιαφέροντος </option>
<OPTION value="Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον"> Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον</option>
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</select>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr><td>&nbsp;
<select name="stage2" size="1" onChange="redirect1(this.options.selectedIndex)">
<option value=" " selected>Επιλέξτε...</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td><br> </td></tr>
<tr><td> <br></td></tr>
<tr><td> &nbsp;
<select name="stage3" size="1" id="stage3" size="1">
<option value=" " selected>Επιλέξτε...</option>
</select>
</td></tr>
<script>
<!-/*
Triple Combo Script Credit
By Hamid Cheheltani/ JavaScript Kit (http://www.javascriptkit.com)
Visit http://javascriptkit.com for this and over 400+ other scripts
*/
var the_value;
var groups=document.isc.example.options.length
var group=new Array(groups)
for (i=0; i<groups; i++)
group[i]=new Array()
group[0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[1][1]=new Option("Ανθρώπινα Δικαιώματα-Γενικά", "Ανθρώπινα Δικαιώματα-Γενικά");
group[2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[2][1]=new Option("Βοήθεια προς τους Πρόσφυγες", "Βοήθεια προς τους Πρόσφυγες");
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group[3][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[3][1]=new Option("Τοπικές Εγκαταστάσεις","Τοπικές Εγκαταστάσεις");
group[4][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[4][1]=new Option("Εκπαίδευση Γενικά","Εκπαίδευση Γενικά");
group[4][2]=new Option("Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαίδευση","Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαίδευση");
group[5][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[5][1]=new Option("Επικοινωνία Κατηγορία","Επικοινωνία Κατηγορία");
group[6][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[6][1]=new Option("Άλλο Προσωπικό","Άλλο Προσωπικό");
group[6][2]=new Option("Απασχόληση","Απασχόληση");
group[6][3]=new Option("Επαγγέλματα και Εργαζόμενοι Γενικά","Επαγγέλματα και Εργαζόμενοι Γενικά");
group[6][4]=new Option("Συνθήκες Εργασίας");
group[7][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[7][1]=new Option("Ιστορία", "Ιστορία Κατηγορία");
group[7][2]=new Option("Πολιτισμός και Παραδόσεις","Πολιτισμός και Παραδόσεις");
group[8][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[8][1]=new Option("Κοινωνική Ασφάλιση","Κοινωνική Ασφάλιση");
group[8][2]=new Option("Κοινωνική Εργασία και Υπηρεσίες","Κοινωνική Εργασία και Υπηρεσίες");
group[9][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[9][1]=new Option("Ανθρώπινες Εγκαταστάσεις","Ανθρώπινες Εγκαταστάσεις");
group[9][2]=new Option("Κοινωνία","Κοινωνία");
group[9][3]=new Option("Κοινωνικές Ομάδες","Κοινωνικές Ομάδες");
group[9][4]=new Option("Κοινότητες","Κοινότητες");
group[10][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[10][1]=new Option("Μεταφορές-Γενικά","Μεταφορές-Γενικά");
group[11][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[11][1]=new Option("Ολοκλήρωση","Ολοκλήρωση");
group[12][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[12][1]=new Option("Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και Τοπικές Ομάδες","Ευρωπαϊκές Εθνικότητες και Τοπικές Ομάδες");
group[12][2]=new Option("Θρησκευτικές Ομάδες","Θρησκευτικές Ομάδες");
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group[12][3]=new Option("Ευπαθείς Ομάδες","Ευπαθείς Ομάδες");
group[12][4]=new Option("Ομάδες Γένους","Ομάδες Γένους");
group[12][5]=new Option("Ηλικιακές Ομάδες","Ηλικιακές Ομάδες");
group[13][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[13][1]=new Option("Οργανισμοί-Γενικά","Οργανισμοί-Γενικά");
group[14][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[14][1]=new Option("Πολιτικές Διαδικασίες","Πολιτικές Διαδικασίες");
group[15][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[15][1]=new Option("Πριν και μετά τη Φυγή","Πριν και μετά τη Φυγή");
group[15][2]=new Option("Είσοδος και Υποδοχή","Είσοδος και Υποδοχή");
group[15][3]=new Option("Άρνηση/Αποδοχή Προσφυγικής Κατάστασης","Άρνηση/Αποδοχή Προσφυγικής Κατάστασης");
group[16][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[16][1]=new Option("Πρόσφυγες","Πρόσφυγες");
group[17][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματική Υπο-Κατηγορία");
group[17][1]=new Option("Νερό","Νερό");

var temp=document.isc.stage2
function redirect(x){
for (m=temp.options.length-1;m>0;m--)
temp.options[m]=null
for (i=0;i<group[x].length;i++){
temp.options[i]=new Option(group[x][i].text,group[x][i].value)
}
temp.options[0].selected=true
redirect1(0)
}
var secondGroups=document.isc.stage2.options.length
var secondGroup=new Array(groups)
for (i=0; i<groups; i++) {
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secondGroup[i]=new Array(group[i].length)
for (j=0; j<group[i].length; j++) {
secondGroup[i][j]=new Array() }}
secondGroup[0][0][0]=new Option("---Select 3---");
secondGroup[1][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[1][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[1][1][1]=new Option("Ανθρώπινα Δικαιώματα", "Ανθρώπινα Δικαιώματα");
secondGroup[1][1][2]=new Option("Θεμελιώδη Δικαιώματα", "Θεμελιώδη Δικαιώματα");
secondGroup[2][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[2][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[2][1][1]=new Option("Βασικές Ανάγκες","Βασικές Ανάγκες");
secondGroup[2][1][2]=new Option("Βοήθεια Εγκατάστασης","Βοήθεια Εγκατάστασης");
secondGroup[2][1][4]=new Option("Συμμετοχή Προσφύγων","Συμμετοχή Προσφύγων");
secondGroup[2][1][3]=new Option("Προγράμματα Βοήθειας","Προγράμματα Βοήθειας");
secondGroup[3][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[3][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[3][1][2]=new Option("Υποβοηθούμενη Ατομική Εγκατάσταση","Υποβοηθούμενη Ατομική Εγκατάσταση");
secondGroup[3][1][1]=new Option("Προγράμματα Τοπικής Εγκατάστασης","Προγράμματα Τοπικής Εγκατάστασης");
secondGroup[4][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[4][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[4][1][1]=new Option("Διδασκαλία","Διδασκαλία");
secondGroup[4][1][2]=new Option("Εκπαίδευση","Εκπαίδευση");
secondGroup[4][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[4][2][1]=new Option("Επαγγελματική Εκπαίδευση","Επαγγελματική Εκπαίδευση");
secondGroup[5][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[5][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[5][1][1]=new Option("Επικοινωνία","Επικοινωνία");
secondGroup[6][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[6][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[6][1][1]=new Option("Αγρότες","Αγρότες");
secondGroup[6][1][2]=new Option("Αλιείς","Αλιείς");
secondGroup[6][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[6][2][1]=new Option("Ανεργία","Ανεργία");
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secondGroup[6][2][2]=new Option("Ευκαιρίες Απασχόλησης","Ευκαιρίες Απασχόλησης");
secondGroup[6][3][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[6][3][1]=new Option("Εποχιακοί Υπάλληλοι","Εποχιακοί Υπάλληλοι");
secondGroup[6][3][2]=new Option("Εργαζόμενοι","Εργαζόμενοι");
secondGroup[6][3][3]=new Option("Εργοδότες","Εργοδότες");
secondGroup[6][3][4]=new Option("Υπάλληλοι Γραφείου","Υπάλληλοι Γραφείου");
secondGroup[6][3][4]=new Option("Χειρώνακτες","Χειρώνακτες");
secondGroup[6][4][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[6][4][1]=new Option("Συνθήκες Εργασίας","Συνθήκες Εργασίας");
secondGroup[7][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[7][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[7][1][1]=new Option("Ιστορία","Ιστορία");
secondGroup[7][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[7][2][1]=new Option("Αθλητισμός","Αθλητισμός");
secondGroup[7][2][2]=new Option("Ήθη και Έθιμα","Ήθη και Έθιμα");
secondGroup[7][2][3]=new Option("Πολιτισμός","Πολιτισμός");
secondGroup[7][2][4]=new Option("Πολιτιστική Ταυτότητα","Πολιτιστική Ταυτότητα");
secondGroup[7][2][5]=new Option("Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες","Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες");
secondGroup[8][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[8][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[8][1][1]=new Option("Κοινωνική Ασφάλιση","Κοινωνική Ασφάλιση");
secondGroup[8][1][2]=new Option("Κρατική Αρωγή","Κρατική Αρωγή");
secondGroup[8][1][3]=new Option("Στεγαστικές Επιχορηγήσεις","Στεγαστικές Επιχορηγήσεις");
secondGroup[8][1][4]=new Option("Υγειονομική Περίθαλψη","Υγειονομική Περίθαλψη");
secondGroup[8][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[8][2][1]=new Option("Ορφανοτροφεία","Ορφανοτροφεία");
secondGroup[8][2][2]=new Option("Υπηρεσίες Απασχόλησης","Υπηρεσίες Απασχόλησης");
secondGroup[9][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[9][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[9][1][1]=new Option("Αγροτικές Εγκαταστάσεις","Αγροτικές Εγκαταστάσεις");
secondGroup[9][1][2]=new Option("Αστικές Εγκαταστάσεις","Αστικές Εγκαταστάσεις");
secondGroup[9][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[9][2][1]=new Option("Κοινωνικές Συνθήκες","Κοινωνικές Συνθήκες");
secondGroup[9][2][2]=new Option("Κοινωνική Δομή","Κοινωνική Δομή");
secondGroup[9][2][3]=new Option("Κοινωνική Κατάσταση","Κοινωνική Κατάσταση");
secondGroup[9][2][4]=new Option("Κοινωνικός Ρόλος","Κοινωνικός Ρόλος");
secondGroup[9][3][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");

121

secondGroup[9][3][1]=new Option("Αγροτική Τάξη","Αγροτική Τάξη");
secondGroup[9][3][2]=new Option("Εργατική Τάξη","Εργατική Τάξη");
secondGroup[9][3][3]=new Option("Μεσαία Τάξη","Μεσαία Τάξη");
secondGroup[9][3][4]=new Option("Κοινωνικές Κολλεκτίβες","Κοινωνικές Κολλεκτίβες");
secondGroup[9][4][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[9][4][1]=new Option("Ανάπτυξη Κοινοτήτων","Ανάπτυξη Κοινοτήτων");
secondGroup[10][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[10][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[10][1][1]=new Option("Δημόσιες Μεταφορές","Δημόσιες Μεταφορές");
secondGroup[11][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[11][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[11][1][1]=new Option("Κοινωνική Ολοκλήρωση","Κοινωνική Ολοκλήρωση");
secondGroup[11][1][2]=new Option("Νομική Ολοκλήρωση","Νομική Ολοκλήρωση");
secondGroup[11][1][3]=new Option("Οικονομική Αυτάρκεια","Οικονομική Αυτάρκεια");
secondGroup[11][1][4]=new Option("Οικονομική Ολοκλήρωση","Οικονομική Ολοκλήρωση");
secondGroup[11][1][5]=new Option("Πολιτιστική Ολοκλήρωση","Πολιτιστική Ολοκλήρωση");
secondGroup[11][1][6]=new Option("Προγράμματα Αυτο-Βοήθειας","Προγράμματα Αυτο-Βοήθειας");
secondGroup[11][1][7]=new Option("Σχέσεις Προσφύγων/Τοπικής Κοινωνίας","Σχέσεις Προσφύγων/Τοπικής Κοινωνίας");
secondGroup[11][1][8]=new Option("Τοπική Ολοκλήρωση","Τοπική Ολοκλήρωση");
secondGroup[12][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[12][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[12][1][1]=new Option("Έλληνες","Έλληνες");
secondGroup[12][1][2]=new Option("Έλληνες Μικράς Ασίας","Έλληνες Μικράς Ασίας");
secondGroup[12][1][3]=new Option("Έλληνες Εύξεινου Πόντου","Έλληνες Εύξεινου Πόντου");
secondGroup[12][1][4]=new Option("Έλληνες Ανατολικής Θράκης","Έλληνες Ανατολικής Θράκης");
secondGroup[12][1][5]=new Option("Έλληνες Ανατολικής Ρωμυλίας","Έλληνες Ανατολικής Ρωμυλίας");
secondGroup[12][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[12][2][1]=new Option("Ορθόδοξοι Χριστιανοί","Ορθόδοξοι Χριστιανοί");
secondGroup[12][2][2]=new Option("Μουσουλμάνοι","Μουσουλμάνοι");
secondGroup[12][3][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[12][3][1]=new Option("Ορφανά","Ορφανά");
secondGroup[12][4][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[12][4][1]=new Option("Γυναίκες","Γυναίκες");
secondGroup[12][4][2]=new Option("Άνδρες","Άνδρες");
secondGroup[12][5][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[12][5][1]=new Option("Έφηβοι","Έφηβοι");
secondGroup[12][5][2]=new Option("Παιδιά","Παιδιά");
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secondGroup[13][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[13][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[13][1][1]=new Option("Οργανισμοί Αυτο-Βοήθειας","Οργανισμοί Αυτο-Βοήθειας");
secondGroup[13][1][2]=new Option("Οργανισμοί Κοινοτήτων","Οργανισμοί Κοινοτήτων");
secondGroup[13][1][3]=new Option("Οργανισμοί Στήριξης Προσφύγων","Οργανισμοί Στήριξης Προσφύγων");
secondGroup[13][1][4]=new Option("Περιφερειακοί Οργανισμοί","Περιφερειακοί Οργανισμοί");
secondGroup[14][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[14][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[14][1][1]=new Option("Πολιτικά Κόμματα","Πολιτικά Κόμματα");
secondGroup[14][1][2]=new Option("Πολιτικά Προβλήματα","Πολιτικά Προβλήματα");
secondGroup[14][1][3]=new Option("Πολιτικές Δραστηριότητες","Πολιτικές Δραστηριότητες");
secondGroup[14][1][4]=new Option("Πολιτική","Πολιτική");
secondGroup[14][1][5]=new Option("Πολιτική Γνώμη","Πολιτική Γνώμη");
secondGroup[14][1][6]=new Option("Πολιτική Κατάσταση","Πολιτική Κατάσταση");
secondGroup[14][1][7]=new Option("Πολιτική Συμμετοχή","Πολιτική Συμμετοχή");
secondGroup[15][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[15][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[15][1][1]=new Option("Χώρα Καταγωγής","Χώρα Καταγωγής");
secondGroup[15][1][2]=new Option("Συνθήκες Χώρας Καταγωγής","Συνθήκες Χώρας Καταγωγής");
secondGroup[15][1][3]=new Option("Μετακινήσεις Προσφύγων","Μετακινήσεις Προσφύγων");
secondGroup[15][2][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[15][2][1]=new Option("Χώρα Υποδοχής","Χώρα Υποδοχής");
secondGroup[15][3][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[15][3][1]=new Option("Δικαιώματα Προσφύγων","Δικαιώματα Προσφύγων");
secondGroup[16][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[16][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[16][1][1]=new Option("Αγρότες Πρόσφυγες", "Αγρότες Πρόσφυγες");
secondGroup[16][1][2]=new Option("Αστοί Πρόσφυγες","Αστοί Πρόσφυγες");
secondGroup[17][0][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[17][1][0]=new Option("Επιλέξτε Θεματικό Όρο");
secondGroup[17][1][1]=new Option("Προμήθεια Νερού","Προμήθεια Νερού");
var temp1=document.isc.stage3
function redirect1(y){
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for (m=temp1.options.length-1;m>0;m--)
temp1.options[m]=null
for (i=0;i<secondGroup[document.isc.example.options.selectedIndex][y].length;i++){
temp1.options[i]=new Option(secondGroup[document.isc.example.options.selectedIndex][y][i].text,secondGroup[document.isc.example.options.selectedIndex][y][i].value)
}
temp1.options[0].selected=true
}
function redirect2(z){
window.location=temp1[z].value
}
//-->
</script>
</td>
</tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr><td><br></td></tr>
<tr><td>&nbsp;
<input type="button" name="select" value="Επιλογή" onclick="window.opener.NewDescriptionForm.DescSubject1.value=getElementById('stage3').value;window.close();">
</td></tr>
</table>
</FORM>
</html>
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6 . 5 Ο Ο δ η γ ό ς τ η ς Α ρ χ ε ι ακ ή ς Σ υ λ λ ο γ ή ς
Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Η συλλογή εισήχθη στο ΙΑΠΕ στις 17.07.1997 λαμβάνοντας ΑΒΕ: 259 και
ΑΕΕ:ΔΙΟΙΚ.08.01.
Τύπος Πρόσκτησης: Άδεια ανατύπωσης
Περιεχόμενα:
Περιλαμβάνει τους φακέλους 79 προσφυγικών σωματείων. Οι φάκελοι αυτοί ανήκουν
στην πρώτη περίοδο (1914-1971).
Περιληπτική Χρονολογία: 1914-1925
Ταξινόμηση:
Τα καταστατικά προσφυγικών σωματείων που ανατυπώθηκαν ταξινομήθηκαν
σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου που τους δόθηκε από την υπηρεσία. Το
πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έχει χωρίσει σε τρεις περιόδους τα σωματεία:
1) 1914-1971
2) 1971-1981
3) 1982-1997
Μέσα στον κάθε φάκελο τηρήθηκε η αρχική διάταξη των εγγράφων.
Παρατηρήσεις:
Το ΙΑΠΕ προχώρησε σε έρευνα και ανατύπωσε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
τους φακέλους των προσφυγικών σωματείων.
Θέση: Φακ. 1-38
Φακ. 39-79

Πρωτοδικείο (ΑΒΕ:259) Κουτί 1
Πρωτοδικείο (ΑΒΕ:259) Κουτί 2

Δεύτερη πρόσκτηση από το συγκεκριμένο αρχείο είχαμε στις 15.12.1997. Έλαβε
ΑΒΕ: 300 και ΑΕΕ: ΔΙΟΙΚ.08.02.
Τύπος Πρόσκτησης: Άδεια ανατύπωσης
Περιεχόμενα:
Περιλαμβάνει τους φακέλους 48 προσφυγικών σωματείων. Οι φάκελοι αυτοί ανήκουν
στην πρώτη (1914 -1971), στη δεύτερη (1971-1981) και στην τρίτη περίοδο (19821997).
Περιληπτική Χρονολογία:1926-1995
Ταξινόμηση:
Τα καταστατικά προσφυγικών σωματείων που ανατυπώθηκαν ταξινομήθηκαν
σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου που τους δόθηκε από την υπηρεσία. Το
πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έχει χωρίσει σε τρεις περιόδους τα σωματεία:
1) 1914-1971
4) 1971-1981
5) 1982-1997
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Μέσα στον κάθε φάκελο τηρήθηκε η αρχική διάταξη των εγγράφων.
Παρατηρήσεις:
Το ΙΑΠΕ προχώρησε σε έρευνα και ανατύπωσε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
τους φακέλους των προσφυγικών σωματείων.
Θέση: Φακ. 1-30
Φακ. 31-48

Πρωτοδικείο (ΑΒΕ:300) Κουτί 1
Πρωτοδικείο (ΑΒΕ:300) Κουτί 2

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι αριθμοί φακέλων και τα σωματεία.
ΑΒΕ: 259 και ΑΕΕ:ΔΙΟΙΚ.08.01
Α/Α
Επωνυμία Σωματείου
Φακ.
1
Μικρασιατικός Σύλλογος Θράκης
2
Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ: «Η
Καρτερία»
3
Η Αλληλοβοήθεια (αργότερα Πανθρακικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης)
4
Σύνδεσμος των εκ Γευγελής και πέριξ χωρίων «Η
Ειδομένη»
5
Σύλλογος Προσφύγων εργατών Μακεδονίας «Η
Αλληλοβοήθεια»
6
Ιερατικός Σύνδεσμος Προσφύγων Ιερέων
7
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών προς Προστασίαν
των μικρών κορασίων προσφύγων
8
Σύνδεσμος Προσφύγων Καβάλας – Δράμας –
Πραβίου - Σαρησαμπανίου μετά των περιφερειών
τους «Οι Φίλιπποι»
9
Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών
10
Πανθρακικής Ένωσης Αικατερίνης, παραρτήματος
της
Πανθρακικής
Ένωσης
ΘρακώνΚωνσταντινουπολιτών-Προποντιδίων με έδρα την
Αθήνα
11
Ο Ελεύθερος Πόντος
12
Σύλλογος Προσφύγων Ελλήνων του Νοτίου
Καυκάσου «Καρσιώτης» (αργότερα Σύλλογος
Καυκασίων και έπειτα Κεντρικός Σύλλογος
Καυκασίων)
13
Το Αλύτρωτον Ορτάκιοϊ
14
Σύλλογος Κυπρίων «Ο Σώζος»
15
Σύλλογος των εκ Ρωσίας προσφύγων
16
Σύνδεσμος Θρακών «Η Αλύτρωτη Αγαθούπολις»
(αργότερα Σύνδεσμος Θρακών Περιφέρειας
Αγαθουπόλεως «Η Αλύτρωτη Αγαθούπολη»)
17
Πολιτικός Θρακικός Σύλλογος «Η Επτάλοφος»
18
Κεντρική Επιτροπή Περιφέρεια Κιλκίς
19
Κεντρική Επιτροπή προσφύγων Περιφέρειας
Λαγκαδά

Περιληπτική
Α.Μ.
Χρονολογία
1914-1917
1
19
1913-1929
1924
1916-1921

49
96
98

1917
1917

107
116
129

1917
1918

159
182

1918
1918

190
232

1919-1928
1920
1920

245
251
257
285

1920-1922
1921
1921
1921

317
331
335
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Φιλανθρωπικό Σωματείο των εκ του Νομού
Ραιδεστού Θράκης προσφύγων
Προσφυγικό
Γεωργοκτηνοτροφικό
Σωματείο
Κιλκίς
Σύλλογος Καππαδοκών
Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος Προσφύγων Επαρχίας Κατερίνης
Ένωση Κωνσταντινουπολιτών
Σύνδεσμος Νεολαίας Καλαμαριάς «Η Ένωσις»
Σωματείο Προσφύγων Αρτεργατών Θεσσαλονίκης
«Το Εθνικόν»
Παμμικρασιατική
Ένωση
Προσφύγων
Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Προσφύγων Κιουταχιωτών
Προσφυγική
Ένωση
Θεσσαλονίκης
«Το
Δορύλαιον»
Σύλλογος «Άγιος Χαράλαμπος» προσφύγων
Γκιόρδες, Κούλα και Σαλιχλή
Σύλλογος
«Ευκαρπία»
προσφύγων
Ουσάκ
Μ.Ασίας.
Μικρασιατικός Σύλλογος Προσφύγων Λαγκαδά
Σύλλογος προσφύγων Σπάρτης, Βουρδουρίου,
Αττάλειας, Μάκρης και περιχώρων «Η Πισιδία»
Μικρασιατικός Σύλλογος προσφύγων Αικατερίνης
«Αλληλοβοήθεια»
Μέριμνα Ποντίων-Καυκασίων Κυριών Μακεδονίας
(αργότερα Μέριμνα Ποντίων Κυριών)
Κεντρικός Σύνδεσμος Ποντίων Μακεδονίας και
Θράκης
Θρακικός σύλλογος Προσφύγων Περιφέρειας
Λαγκαδά
Σωματείο των εν Θεσσαλονίκη Ελληνίδων
Προσφύγων «Ο Προσφυγικός Φοίνιξ»
Σύνδεσμος
Προσφύγων
Σιδηροδρομικών
«Αλληλοβοήθεια»
Κεντρικός σύλλογος προσφύγων Γαλατοφρυγίας
Θρακικός Σύλλογος Κιλκίς «Η Ένωσις»
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως
Προσφυγικός Σύλλογος Αστακηνού Κόλπου «Το
Ρύσιον»
Αστική Ένωση Προσφύγων
Σύλλογος αστών Προσφύγων εκ της Περιφέρειας
Μαινεμένης Μικράς Ασίας «Τήμνος»
Σύλλογος Προσφύγων Ελληνικών Κοινοτήτων
Αδραμυττηνού Κόλπου
Ένωση προσφύγων Καϋστρίου Πεδίου
Κοινοτική Αδελφότητα «Η Νέα Αράβισσος»
Σύλλογος Προσφύγων Νομού Καλλιπόλεως
Σύνδεσμος Προσφυγικής Ένωσης Φλωγητών

1922

380

1922

384

1922
1923

388
395
396
400
406
410

1923
1923

1923
1923
1924
1923
1923
1923
1923
1923
1923-1940
1923
1924
1924
1924
1924
1924
1925
1924
1924
1924
1924-1928
1924-1927
1924
1924
1924

417
431
439
451
453
455
458
463
464
465
469
473
474
483
484
495
498
500
505
506
507
508
509
516
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52
53
54
55
56
57
58
59
55
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Μικράς Ασίας «Ο Άγιος Γεώργιος»
Σύνδεσμος Νεαπολιτών Καππαδοκίας
Σωματείο Αλιέων Προσφύγων Μικρασιατών
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κωνσταντινουπόλεως
Σύνδεσμος Αστών προσφύγων 6ου Τομέως η
Αλληλοβοήθεια
Ένωση Προσφύγων Επαρχίας Προύσσης
Σύνδεσμος Προσφύγων Μουδανιών
Σύνδεσμος προσφύγων Βασιλικού-Περιχωρών
Σύλλογος προσφύγων Κοιλάδας Μαιάνδρου
Σύνδεσμος Αστών προσφύγων 6ου Τομέως η
Αλληλοβοήθεια
Σύνδεσμος προσφύγων Μετρών-Δέρκων
Σύλλογος Προσφύγων Κεντρώας Μικράς Ασίας.
Αστικός Σύλλογος Επαρχίας Δαρδανελλίων
Σύλλογος Νεολαίας Καυκασίων Καλαμαριάς
Σύλλογος Προσφύγων Επαρχίας Νικομήδειας
Σύλλογος
Μητροπόλεων
Κυδωνιών
και
Μοσχονησίων
Επαγγελματικό Σωματείο Προσφύγων Εργατών
Φορτοεκφορτώσεως και Μεταφορών
Σύλλογος Προσφύγων Μαγνησίας, Αξαρίου,
Κιρκαγατσίου και περιχώρων «Σίπυλος»
Ένωση Ελλήνων Παφλαγονίας
Σύλλογος Προσφύγων Καραβούρνων Σμύρνης «Ο
Μίμας»
Επαρχιακός Σύλλογος Κιλίκων
Σύνδεσμος Τυρολόης, Ηράκλειας και περιχώρων
«Η Ομόνοια»
Σύνδεσμος Προσφύγων Περιφέρειας Βρυούλλων
Σύλλογος προσφύγων Σμύρνης και Περιχώρων
Σύλλογος Προσφύγων Δενιζλή, Σαράι-Κιοϊ και
περιχώρων «Η Λαοδικεία»
Σύλλογος Νεολαίας Καλαμαριάς
Σύνδεσμος Κατοίκων Συνοικίας Καλαμαριάς
«Εορά Μπασαρόθ»
Παμπροσφυγική Ένωση Καλαμαριάς
Εθνική
Προσφυγική
Ένωση
Συνοικισμού
Καλαμαριάς

1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1924-1925
1924-1959
1924
1924
1924-1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925

517
518
523
526
529
531
532
533
526
539
540
545
551
552
553
554
555
558
562
563
564
566
567
568

1925

611
622

1925

641
654

1925
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Επωνυμία Σωματείου

Περιληπτική
Χρονολογία

Α.Μ.

1926

695

1928
1928
1932
1932

738
797
804
887
977
1312
1318

Πρώτη Περίοδος 1914-1971
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Αναμορφωτικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Ο
Απόλλων»
Ένωση Κατοίκων Συνοικισμού Καλαμαριάς
Σύλλογος Νεολαίας Καλαμαριάς «Η Αναγέννησις»
Σύλλογος Νεανίδων Καλαμαριάς
Ένωση Ποντιακής Νεολαίας
Σύνδεσμος Κατοίκων Καλαμαριάς «Η Ομόνοια»
Ένωση Καλαμαριωτών
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ποντιακής Νεολαίας
Θεσσαλονίκης
Συνοικισμός Καλαμαριάς και των Πέριξ
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Καλαμαριάς
Αναμορφωτικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Ο
Θρίαμβος»
Εθνική Ένωση Καλαμαριάς
Γεωργική και Αμπελουργική Ένωση Καλαμαριάς
Μορφωτικός όμιλος Δήμου Καλαμαριάς «Ο
Πυρσός»
Ένωση Εθνικοφρόνων Δήμου Καλαμαριάς
Λαϊκή Πρόνοια Συνοικισμών Δήμου Καλαμαριάς
Δημοκρατικός Σύλλογος Δήμου Καλαμαριάς
Αθλητικός Όμιλος Καραμπουρνάκι «Ο Ποσειδών»
Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασίου Καλαμαριάς
Προοδευτικός σύλλογος Αρετσούς-Δέρκων
Σύλλογος Ακτημόνων Καλλιεργητών και μη
εχόντων επαρκή ιδιοκτησίας Κοινότητος Κρήνης
Τοπικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Η Πρόοδος»
Σύλλογος Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων
Νομού Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών
του Ά Γυμνασίου και Λυκείου Καλαμαριάς
Σύλλογος Εργατοϋπαλλήλων Οικισμού Νέας
Κρήνης «Ο Άγιος Ιωάννης»
Εκπολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νέων
Καλαμαριάς «Ο Ανταίος»
Όμιλος Φιλάθλων Απόλλωνος Καλαμαριάς
Σωματείο «Η Πρόοδος» του συνοικισμού Αλλατίνη
του Δήμου Καλαμαριάς

1932
1936

1323
1481
1784

1937
1943
1944

1814
2056
2086

1945
1945
1945
1947
1951
1952

2139
2203
2346
2498
2807
2814
2871

1957
1962

3233
3624

1962-1978

3662

1962-1986

3663

1964

3826

1966
1960-1984

4013
4096

Δεύτερη περίοδος 1971-1981
29

Μορφωτικός
–
Γυμναστικός
Καλαμαριάς «Ο Απόλλων»

σύλλογος 1955-1994

72
130

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Αδελφότητα Κρωμναίων
Όμιλος Φίλων Θαλασσίων Σπορ Καλαμαριάς
Αθλητικός Σύλλογος εργατικών Κατοικιών Νέας
Κρήνης-Καλαμαριάς «Ο Άγιος Γεώργιος»
Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Καλαμαριάς
Σύνδεσμος Φιλάθλων Άρεως Νέας Κρήνης
Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος Φίλων Απόλλωνος Καλαμαριάς
Παλαιά φρουρά Καλαμαριάς
Σύνδεσμος Φίλων Απόλλωνος Καλαμαριάς
Σταυρουπόλεως και Πολίχνης
Σύλλογος Αποφοίτων Μικτού Γυμνασίου
Καλαμαριάς
Αθλητικός Όμιλος Αρετσούς
Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς
Όμιλος Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών Αλιέων
παραθαλάσσιων οικισμών Δήμου Καλαμαριάς
«Η Αγία Παρασκευή»
Πολιτιστικός Μορφωτικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος Καλαμαριάς
Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ποσειδών
Καλαμαριάς-Θεσσαλονίκης

1964-1972
1973
1976

290
723
1388

1976-1988
1977

1504
1704

1978
1978-1981
1978

1815
1965
2032

1979-1980

2238

1980-1993
1980-1997
1981

2283
2331
2598

1981

2615

1981

2662

1985-1986
1990
1991-1992
1993
1994-1995

3800
4665
4937
5229
5417

Τρίτη Περίοδος 1982-1997
44
45
46
47
48

Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς
Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Ελλάδας
Σύλλογος νέων Ποντίων Νομού Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη-Ποντιακή Νεολαία
Σύλλογος
Καυκασίων
Καλαμαριάς
«Ο
Προμηθέας»
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6.6
Ε ρ γ αλ ε ί α ,
Ε φ αρ μ ο γ έ ς
χρησιμοποιούν τη Jena

κ αι

P r o j e c ts

που

Η Jena2 αποτελεί εργαλείο του Σημασιολογικού Ιστού, το οποίο αναπτύχθηκε στα
εργαστήρια της Hewlett Packard. Πρόκειται για ένα Java RDF system με APIs για RDF,
RDFS, OWL και DAML. Περιλαμβάνει αναλυτές και εργαλεία σύνταξης RDF/XML, N3, NTriples, μηχανή λογικής για RDQL και OWL lite, καθώς και δυνατότητα συνεργασίας με
σχεσιακές βάσεις δεδομένων (MySQL, Oracle, Postgres). Μόλις στις 10 Φεβρουαρίου 2004
ανακοινώθηκε η έκδοση 2.1, στην οποία υπάρχουν αρκετές αλλαγές, όσον αφορά στον
έλεγχο της OWL σύνταξης.
Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών Σημασιολογικού Ιστού. Παρακάτω
παρουσιάζονται μερικές από αυτές 1 .

RDF editors και εργαλεία


RDQLPlus του Chris Wilper, CornellUniversity. Μία Java εφαρμογή που παρέχει μία
απεικόνιση των RDF Βάσεων δεδομένων, μαζί με RDQL αποτελέσματα ερωτημάτων,
στα οποία μπορεί να γίνει zoom. Μπορεί να εργαστεί με υπάρχοντα RDF αρχεία, με
Jena2 RDF βάσεις δεδομένων, και μία Java βάση δεδομένων που ονομάζεται Mckoi
(περιλαμβάνεται). Εκτός από τη Jena χρησιμοποιεί και το εργαλείο της AT&T,
GraphViz, για τη σχεδίαση των γραφημάτων. Ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 24
Φεβρουαρίου 2004.



Plugin for Protege for OWL (Web Ontology Language) by Holger Knublauch, Stanford
Medical Informatics. Παρέχει δυνατότητες φόρτωσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
απεικόνισης OWL οντολογιών, καθώς και διεπαφές σε μηχανές Περιγραφικής Λογικής
(DL reasoners) και σε άλλες υπηρεσίες μέσω της Jena. Προορίζεται για χρήση με τη
γλώσσα οντολογίας OWL DL. Ανακοινώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2004.



DR2 MAP, μία Java εφαρμογή εξαγωγής RDF από σχεσιακές ΒΔ, του Chris Bizer.
Χρησιμοποιεί οποιοδήποτε RDBMS προσφέροντας JDBC ή ODBC πρόσβαση και
επιτρέπει στο χρήστη να περιγράφει τη χαρτογράφηση (mapping) σε μία XML γλώσσα
χαρτογράφησης. Η δεύτερη έκδοση που χρησιμοποιεί Jena2 και Joseki ανακοινώθηκε
στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

1

Η παρουσίαση στηρίζεται στα στοιχεία δύο ιστοχώρων:
- http://www.semanticworld.org/
- Dave Beckett's Resource Description Framework (RDF) Resource Guide, στη διεύθυνση:
http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/rdf/resources/
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TreeHugger - XSLT for RDF του Damian Steer. Μία Java επέκταση της Saxon XSLT
μηχανής. Επιτρέπει στο XSLT να δουλεύει πάνω από ένα RDF μοντέλο στη Jena.
Ανακοινώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2003.



IsaViz Visual Authoring Tool for RDF του Emmanuel Pietriga (Xerox Research
Europe/W3C), για το W3C Semantic Web Advanced Development (SWAD) project. Ένα
Java εργαλείο που χρησιμοποιεί RDF και συστήματα απεικόνισης επιτρέποντας τη
δημιουργία RDF γραφημάτων, την εισαγωγή και εξαγωγή σύνταξης RDF/XML, N3 και
N-Triples. Ανακοινώθηκε στις 11 Αυγούστου 2003.



Java RDF Crawler του Matt Biddulph. Ένας Java crawler για RDF webs βασισμένα στη
Jena, ο οποίος κάνει τη δουλειά ενός spider στο Σημασιολογικό Ιστό και τον αποθηκεύει.
Παρέχει multithreaded downloading και ανίχνευση προέλευσης της πληροφορίας.
Ανακοινώθηκε στις 21 Απριλίου 2003.



Ο RDFAuthor αποτελεί ένα εργαλείο δημιουργίας RDF δεδομένων στιγμιοτύπων. Η
δημιουργία τους γίνεται γραφικά. Χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Apache AXIS library και
το εργαλείο HPL Jena toolkit.



Ο OILEd αποτελεί ένα εργαλείο σύνταξης DAML+OIL οντολογιών. Αποτελεί το
“NotePad” των εργαλείων σύνταξης οντολογιών.



jpegrdf αποτελεί ένα εργαλείο ανάγνωσης, αποθήκευσης και χειρισμού RDF
μεταδεδομένων που είναι αποθηκευμένα άμεσα στα σχόλια JPEG εικόνων. Η έκδοση
2.0.0 δουλεύει με τη Jena 2.1. Ανακοινώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2004.



Ο Ontology Generator υποθέτει και παράγει τη δομή μιας οντολογίας, λαμβάνοντας
υπόψη μόνο τη δομή των στιγμιοτύπων της. Μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε RDF έγγραφο
και να παράγει RDFS, OWL, ή DAML+OIL.

RDF Applications and Projects


Semantic Web Ontology Overview and Perusal (SWOOP) OWL Ontology browser του
Aditya Kalyanpur, MINDSWAP group, University of Maryland, College Park, USA. Το
SWOOP αποτελεί ένα απλό εργαλείο φυλλομέτρησης OWL οντολογιών με τη μορφή
θησαυρού με υπερσυνδέσμους. Επιτρέπει

στους χρήστες να προσθέτουν OWL

οντολογίες σε μία Βάση Γνώσης και να φυλλομετρούν τους όρους που είναι
αποθηκευμένοι σε αυτήν. Αυτές οι οντολογίες μπορούν να αποθηκευθούν τοπικά για
γρηγορότερη ανάκτηση. Ανακοινώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2004.


Το ePerson project της Hewlett Packard αφορά τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών
και το μοίρασμα πόρων μεταξύ σχετικών ομάδων.
Από μηνύματα στο Jena Developers Forum πληροφορούμαστε ότι συγκεκριμένες εταιρίες

και ερευνητικά ινστιτούτα χρησιμοποιούν τη Jena για την ανάπτυξη εφαρμογών, χωρίς να
έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές αυτές.
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Μερικές από αυτές τις εταιρείες και τα ινστιτούτα είναι τα παρακάτω:


NAT’L

CENTER

FOR GENOME RESOURCES.

Κατά

πάσα

πιθανότητα

χρησιμοποιεί τη Jena στο project MOBY, το οποίο παρέχει μία κοινή σύνταξη,
σημασιολογία και σύστημα ανάκτησης, όπου οι χρήστες και οι προμηθευτές μπορούν να
ανταλλάζουν δεδομένα και προκαλούν τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.


ROBOTICS INSTITUTE LAB,CARNEGIE-MELLON και USC INFORMATION
SCIENCES INSTITUTE. Μέλη και των δύο ινστιτούτων επικοινωνούν με το Jena-dev
forum, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν το αντικείμενο των ερευνών τους.



Η εταιρεία ACTIVITI στην Ινδία δραστηριοποιείται στη δημιουργία λογισμικού για τη
βιομηχανία διαχείρισης επενδύσεων, παρέχοντας λύσεις σε προβλήματα διαχείρισης και
διανομής οικονομικών προϊόντων. Αναλυτές της συγκεκριμένης εταιρείας θέτουν
ερωτήματα στο Jena-dev forum, χωρίς να αποκαλύπτουν για ευνόητους λόγους το προϊόν
που αναπτύσσουν.



Η γνωστή εταιρεία BOEING η οποία ενδιαφέρεται για τη σημασιολογική ολοκλήρωση
των πληροφοριακών της πόρων.



Ο KNOBOT αποτελεί ένα πρόγραμμα agent για την ανταλλαγή αποκεντρωμένης
γνώσης. Βασίζεται μεταξύ άλλων τεχνολογιών και Jena.
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